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Zeldzaame en Gedenk waardige 

ZEE: en LAN IY- 

REIZEN: 
Door 

Egypten , Weft-Indien, Perzien, Turkyen , Ooft-Indien, 
end aangrenzende Gewelten ; behelzende een zeer naautwkeurige bez 

ſchryving der genoemde Handen / benevens Der zelber Inwoonde⸗ 
ren Godsdienſt / Kegeering / Zeden en Gewoonten / mitsga⸗ 

ders beele zeer bgeemde voorballen / ongemeene geſchie⸗ 
deniffen/ en Wwonderljke wederkbaringen. 

Wangebangen inden jaare 1660. en geëindigd ín den faate 1677. 

Vertaald uit d' eigene Aanteekeningen en Brieven van den gedagten Heer Marrons. 
en met verfcheidene fchoone Kopere Figuuren verfierd, 

Br JAN Ten HOORN, Boek-verkooperover’t Oude Heeren 
Logement, Anno 168r | 
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Nder zooveele boeken , als 'er dagelijks 
door den Druk-pars aan de wereld gemeen 
worden gemaakt, dunken ons niet van de 
onnutften te zijn de geenen, waar in men de 
Befchrijving van Landen en Plaatfen vind, 
die verre van onsaf , en gelijk in een anderen 
Weereld gelegen zijn; dewijl men, behalven 
het vermaak dat men in het leezen der zelver 
fchept,daar ook geen geringe wijsheit uit kan 
haalen, indien men, verre van daar los over 

heen teloopen, zijn gedagten ernftelijk laat gaan over de beftiering der 
Landen, Godsdienſt, zeden en gewoonten der Volkeren , die de zelve 
Landen bewoonen, Vreemde wonderheden van de Natuur , en wat 
diergelijks meer is. 

Al voor vele ceuwen hebben treffelijke Mannen zig niet ontzien ’t ge- 
mak , dat zy in hun Vaderland konden hebben , te verwiffelen tegen cen 
reeks van moejclijkheden en gevaaren, welke een eiziger geftadig boven 
t hoofd hangen , en waar onder zoo menig komt te bef wijken , alleenlijk 
om het vernoegen te hebben vante zien, hoede Geweften, die onder 
andere Hemels-teekenen gelegen waren, beftierd wierden, wat God- 
heden men daar aanbad , hoedanig d’ Inwoonders zich daar geneerden , 
welke onbekende vrugten en Planten d’ aarde daar voortbragt, en in ’t 
algemeen, alles wat hun oogen ongezien, en hun ooren ongehoord, 
konde voorkomen. Verfcheidenen heeft men er ook onder hen gevon- 
den, die, niette vreede zijnde met zich zelven dit genoegen bezorgd 
tehebben, ook anderen, zonder zoo veel ongemaks en gevaars daar 
om te behoeven uit te ftaan, de vrugt van hun kommer en arbeid hebben 
wilien deelagtig maaken, met naauwkeuriglijk op *t papier te ftellen, 
alles wat zy ondervonden en opgemerkt hadden. 't Is waar dat deeze 
luiden in kun tijd veel gedaan hebben; maar, wanneer men de Gee 
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fehriften, welkedestijd, noch de woeftheid van cenige Barbaarfche 
Volkeren, die zoo veele voortreffelijke dingen door de vlam verdelgd 
hebben, niet heeft konnen beletten tot onze eeuwetoe in weezen te blij. 
ven, met een wakker oog overziet tegen de geenen , die zedert weini- 
ge Jaaren in 't ligt zijn gekomen, zal men moeten bekennen, dat alles 
wat d'Ouden gedaan hebben „in geenen deele vergeleeken kan-worden. 
by hetgeen, dat onze Europifche Reizigers aan. hun Lands-genooten. 
gemeen maaken. Zelfs is het verfchil dikwils zoo groot, en de be- 
fchrijving en aanwijzing der plaatfen, welke d’ oude Grieken en Ro- 
meinen ons nagelaaten hebben , „zoo geweldig duifter of verkeerd, dat 
de geleerden dikwils jaren lang twiſten, om te weten, welke plaats Strabo, 
Plinins, of eenig ander Schrijver , met dus of dusdanig een woord ge= 
meend heeft. ’kSwijg hier van andere zaken, gelijk van de patuurygedaan- 
“te,en eigenfchappen van ettelijke Dieren, Viffchen, Boomen,Vrugten,en- 
meer diergelijke dingen , waar van men tegen woordig ruim de helft van 
valsheid zoude konnen overtuigen. Sedert dat eenigen der Europifche 
Volkeren hun zetel zoo vaft in ver-afgelegene Landen geveftigd heb- 
ben, dat zelfs d’ Ingeboorenen onder hun Wetten moeten buigen, 
heeft men gant{ch anderen en veel waaragtiger befchrijvingen van alle 
deeze dingen gezien 5 ja °t ss zelfs zoo ver gekomen, dat men deze 
plaatfen, metalles wat daaraanhangt , zoo naauwkeurig befchreeven 
ziet, daar de kennis welke men hedendaags van de taalen der Inboorlin= 
gen deezer Landen heeft, niet weinig toe helpt, als de Geweften ons 
afgebeeld worden. daar wy Inwoonders van zijn, en daar wy met eigene 
oogen konnen befchouwen ‚wat men. voor-waar- of valsheid heeft te 
houden. | 

Niettemin gelijk een ieder voor zich zelf niet alles kan bezigtigen en 
opmerken (want in zulk een geval zou een goede befchrijving by na ge- 
noeg zijn) en dat ook detijd veel veranderingen dagelijks voortbrengt, 
behalven noch de byzondere gevallen , welke den Reizigers wedervaa- 
ren, hebben wy goed gevonden, wanneer onsd’ eigene Aanteekenin- 
gen en Brieven van den Heer Melton ter hand wierden gefteld , de zelve 
te doen vertaalen, ineen behoorlijke order ftellen , en aldus aan onze 
Eandsgenooten medetedeelen. Zoo wy nu de getuigenis durven ge- 
looven , welke drie of vier Mannen van Letteren daar af gegeeven heb- 
ben, durven wyu verzekeren, dat ’er tot noch toe weinig Reis-bes 
fchrijvigen ’t licht gezien hebben, die netter en naauwkeuriger van de 
verhandelde zaaken fpreeken ; dit is altijd zeker , dat men nergens cen 
zoo naauwkeurige befchrijving van Egypten zal vinden, als de 8 VED, VE mee Ee 
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welke wy û hier aanbieden. Wat belangd zijn Reizen door Wef?- Zudt- 

en, Perfien, Turkyen, en Ooft-Indien, hoewel deeze Landen overvlaedig 

van anderen befchreeven zijn, zult gy ‘er nochtans dingen in vinden, 
die alle anderen of willens voor by gegaan , of niet onderzogt hebben, 
t ls ook om deeze oorzaak, te weeten, om dat’er zoo menigmaal, 

en zoo veel van die Geweften gefchreeven is, dat wy op veele plaatfen , 

inzonderheid daar wy geen merkelijk verfchil met andere Reizigers 

vonden „ groote brokken uitgelaaten hebben ; te meer, om dat d' on- 
_dervinding dagelijksleerd , dat wydloopige befchrijvingen van Steden, 
Paleizen, Kafteelen, Sloten , en meer diergelijke dingen, niet zeer 
aangenaam vallen. Wy zouden anders dit Werk meer als eens zoo 
ruim hebben konnen laaten uit ſpatten; maar ons oogmerk hier in is nooit 
geweelt veel papiers metonnoodige, of dikwils genoegverhaalde din- 
gen ‚ fwarttemaaken ; en indien dit onze meening was geweeſt, zou= 
den wy-doorgaans wel hebben konnen aantekenen, waar den Schrij« 
ver hier en daar gehuisveft is geweeſt, gelijk veele anderen gedaan 
hebbens. maar weetende dat dufdanige dingen t° eenemaal onnodig 
en overtolligzijn, en dat ze beter mondeling verhaald als befchreeven 
willen worden, hebben wy ons daar meeft over alaf gewagt, cn alleen 
lijk zaaken ter.neer gezet ‚die den-Leezer of nut, of vermaak konden 
aanbrengen. 
Wy zouden nu hier een einde van deeze Voor-reden gemaakt heb= 

ben (want veel te ſpreeken tot lof van boeken, dit men zelfs in °t licht 
brengt kanterecht voor verdage gehouden werden) maar verftaande”, 
dat eenige waan-wijzen , »teerfte blad van dit Werk gezien hebbende, 
geweldig veel wiften in te brengentegen de plaats, daar Adelton zegt, 
aat hytwee jaaren in der Sraaren Nederlanden had doorgebracht , zoo om 
Holland en d' andere Vereenigde Provintien te befigrigen ‚ vals one de taal die cen 
der fiwaarften wan de gantfcheswereld is,te leeren, vinden wy ons gehouden de 
dwaasheid vandeze luiden te beſtraffen, met te zeggen, dat ze de taal, 
dien ze fprecken ;-niet veel beter verftaan, alsde Papegaayen ; want 
hoekan?er een fwaarder taal in de weereld gevonden worden „ als die, 
behalven een zeer vreemde fchikking van fommige faam-gekoppelde 
woorden, tuffchen welker eerfte en laat{te deel menigmaal twee of drie 
andere woorden gevoegd worden, geenige vafte Conjugationes hecft ? 
W y zullen hier alleenlijk een voorbeeld van ftellen in de twee woorden 
geeven en beeven. Deeze hebben een zelve uitgang ‚ maar fcheelen zeer 
veel in de maaking of vorming van hun Tijden Formatione temporwm) 
want daar het een zijn Onvolmaakte Tijd (tempus imperfectum) maakt 

in 



inaf, maakt het ander die in eefde; want men kan niet zeggen ik baf, 
maar men moet zeggen ik beefde; in tegendeel zal men nooit een geboo= 

ren Hollander hooren zeggen ik geefde, maar altijd ik gaf. Wederom 

maakt het woord Geeven zijn Volmaakte Tijd ( Perfectum) met daar 

voorte ftellen Ge, ik heb gegeven; daar het woord beevez zeer veel van 

verfcheeld; want men zegt niet ik heb gebeeven , maar ik heb gebeefd. 

Wy zouden duizend zodanige voorbeelden konnen ophaalen; waar na 

wy een onzijdige leezer cens laaten oordelen, of "teen Vreemdeling niet 
moejelijk moet vallen zulk een taal, die noch behalven de genoemde 
fwaarigheden zoo geweldigrijkis, teleeren. Ze toonen derhalven , 
die zig tegen een zoo bekende waarheid ftellen,dat ze geenNederduitfch 
en fpreeken , alsom dat het hen, gelijk den Papegaayen , voor geſpro- 
ken is,zonder daar wyders eenige reden van te konnen geven. Doch wy 
zullen deezeluiden, zoo ze niet beter leeren willen, in hun domheid 
laaten blijven , en den verftandigen Leezer voor ’t laatft alleenlijk ver- 
zoeken , een onpartijdig oordeel over dit tegenwoordige werk te vellen; 
t geen ons aan zal moedigen om haaft weer iets anders int licht te gee- 
ven. Vaar ondertuffen wel en verwacht de nakoming van deeze laatfte 
woorden. 

Zeld- 
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Zeldzaame en gedenkwaardige 

ZEE-en LAND - REIZEN 
van 

EDUWARD MELTON, 
Engelfch Edelman, 

Door de voornaamfte Gedeelten des Werelds. 

BBR B BD Br 

BERSTE-HOOEFDST UK: 

Des Schrijvers luft tot reizen; vertrek van Marfeille; 
aankomft tot Malra ; endes zelfsbefchrijving, _Ma- 
niere , op welke de Ridders van Malta gemaakt wor- 
den, benevens hun Eed. Vertrek van Malta na Ler- 
nika, na Nikozia, na Tripoli de Soria, Aleppo, Da- 
maskus, Zeida , en eindelijk zijn aankomft tor Bogas. 

iestesse U dat ík te Oxfort eenige tb ín De Studien 
E\ doorgebracht / en ban mijn fonge jaren af cen 
vr, groote luft had gehad toc het bezichtigen van 
dij beeemde Landen / begaf ik mp na Douvres, en 

WEES AA ban daar na Nederland , daar ilt twee jaren 
Ges HEL berfleeten heb / zoo om Get beroemde Polland/ 
— j RS en de andere vereenigde Provintien te bezigti⸗ 

Áo het gebied deg Konings ban Spanjen ſtaen /en 
bezag daat alieg /'t geen ’er aanmerkelyks ig 8 
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2 Zee- en Land- Reizen van 

dat het gezicht ban een Beeemdeling / Welke nooit in Landen geweeft is / 
Daar ie a berniche Beligie geoeffend word / berluftigen kan. ’kEnzalnter 
onderneemen een befchzijbing deezer plaatfen hiet in te boegen / alzoo Dat 
doo, anderen zoo Veel / en zoo Wel / gedaan is / dar ik een gantfch onnoodí: 
ge moeite ter handzoude batten. Alleenlijk zal ik zeggen / dat ik/ na zeg 
maanden inde Spaanfche Nederlanden doorgebzacht tehebben / mp ín het - 
geselfchap van bier Poog-duitfche Beeren na Vrankrijk begaf/ om vervol⸗ 
geng Get vermaarde Italien te gaan bezichtigen ; maar Dit voornemen vol⸗ 
boerde ik boos Die tijd niet ; Want hebbendete Marfeille, na dat tk ontrent 
tfen maanden Doog Vrankrijk gereiſt had / eenen Thomas Brewne , Die te 
Oxfort met mp ter ſtudie gelegen had / ontmoet / liet {lk mp dooz den zelbe 
zoo ver bepraaten / Datik voornam een tocht na Egypten tedoen / waat 
toe wp een zeer belwaame gelegentbheid hadden / alzoo den Kapitein Pierre 
Moran met zijn Schip de Morgen-ttar gereed lag om na Alexandrette te get: 
trekken, Thomas Brewne, die al boo? mijn komft berding met den voor⸗ 
noemden Wapitein gemaakt had/ bracht mp bp den zelbe ; en zijnde Lan 

vertrek van gelfken met hem obereengekomen wegens mijn vracht· en koft-geld/ traz 
Marfeille na Den wp biet dagen daat na te ſcheep / en ffakten ander zeyl den zo Mepdeg — 
Alexander jaars 1660. Wy beeden — reis het Eiland Malta aan / en bleben daar 

î bf dagen / binnen telkte tijd Thomas Brewneenik / Die geen andere ooz⸗ 
zaakt/ alg de nieuwggierigheid derwaarts boerde / gelegent heid hadden om 
———— Eiland te bezichtigen / met welkers gelegentheid het aldus 
eſchapen is. 

Befchrij- " De Stab is ín tweën gedeeld/ in het Oudeende Nieuwe Malta, waar 
ving van van het Eiland haar naam draagt. ’t Is een groote en bolkirijke plaats / 
Malta, berfteckt met onberwinnelijke wallen / ende met twee ſterſie Kaſteelen St, 

Harmesende Angelo, zijnde St. Michieleen ſtuk weegs ban beide gelegen. 
Malta wierd boo? deeze Meliten genoemd / gelijk men fienkan A&.28. Dit 
Eiland mag te vecht het JFo2t ban Hriftenrijk geneemd waden ; niettemin 
íg’teen onvzuchtbaare plaats / en ban geen groote bepaalinge ; want haat 
Koo2n en wijn Word Dagelijks ín Barken ban Sicilien derwaarts geboerd, 

Des zeltz Ge hefte veuchten/ welcke men daer bind / zjn Granaat-appelen/ Citroe⸗ 
vruchten. nen / Granje-appelen/ Limoenen/ Bijgen/ Meloenen / en meer Dierges 

like berbarfchingen / welcke zeer Dienftig zĳn boor de geenen / Bie daar 
met hun fchepen komen te landen. 
„®elidderg van Malta, Die doorde gantfche weereld zoo zeer bermaard 

zijn / hadden hun begin tat Acre in Paleeftina ; Van daar raakten ze tot Rhoe 
Ridders dus, en berbolgens op Dit ſteenachtig Biland. Zp zijn openbaare bpans 

van Malta, den handen Turk/ gelfjk dat de eed ban hun Order mebzengt / vallende de 
selven na hun uiterfte vermogen bp alle gelegent heben op’t1Úf/ Waar toe 
3p altijd zeer wel ban Soldaten berzien zijn. Zp en mogen níet trouwen / 
"tgeen geſchied om dat zy met brouwen en kinderen niet belemmerd zijnde / 
tekloekmoediger hun leben boor het Kriſtendom mogen wagen. 

Hoe daar Dit Biland wierd decze Nidders te bezitten gegeben ban den Wetzer Karel 
gekomen. de vijfde, zijnde de zelben toenmaelg ban Soliman de Heerlijke vn sen 
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Eduward Melton door Egypten. 3 

berdzechen ín den jaare 1522. De Turken naderhand bier noch niet mede 
bernoegd zijnde / en hen ook ban daar zoekende te berdzijben/ kwamen zu 
met een zeer machtige Armade in den jaare 1565 om Malta te beemeefteren ; 
Doch Valertatoenmaalg daar Gzoot-meefter ban zynde / Wederftond Gun 
fucie met zulk een Dapperbepd / Dat de Eurken gedwongen wierden met 
fchande Daar ban af te wijken. 

Bet Eiland ig ruim tien mijlen lang / en drie breed ; doch be grond maat 
omtrent drie boeten biep zynde / is De oorzaak / dat het níet zoo bzuchtbaar 
en is / alg het klimaat anders wel mede beengt. Het begrijpt in ſich / be: 
halben de Stad, zeben-en-beertig Bozpen / én negen Katlales ; De Woez 
ren / of natuurlijcke Inwoonders der zelver / zijn ban de Afrikaanſche 
Complexie / geelachtig / en berbrand ban be Zon; hun taal ig de Barbaa⸗ 
riſche fpzaak niet zeer ongelijk / zijnde beide De taalen een bedurvene Arabi⸗ 
fchefpraak. Deeze Maltezer Boeren zijn in al hun doen geweldig / of tot — 
het goede / of tot het kwaade genegen / zonder eenigſins de middelmaat te 
houden. Zp zijn de Foomfche Beck toegedaan / Gee wel ze in des zelfg der malce- 
punten zeer ouktundig zijn. Pun Beeuwen zijn Doorgaans ſehoon / gaan zers. 
met fwarte Nuperg bedekt / ende ballen geweldigh bactel en heet/ ’t geen de 
ag?zaak ís / dat ze hum ſchoonheid wel zoo Beel ban de kunſt / alg ban de 
natuur ontleenen. In de Stad zelve worden beel Curkſche en Moozſche 
Slaaven zeer hard gehandeld; echter zoo wreed niet / als de Kriſtene Slaa⸗ 
ben op bun Galepen in Barbaryen of Turkyen gehandeld worden. 

Eerthds hebben de Malthezerg de Bodine Juno aangebeden / Welkerg 
Tempel zeer haftelijk met alderlei cijke berfiecfelen Bekleed was; tot deezen 
Cempel kwaamen alle de Inwoonderen ban d omleggende Eilanden / met 
koftelgite gefchenken / om De voornoemde Godin hun eer en godsdienſtig⸗ 
heid te bewijzen. Dau gelijken beweezen zy Gun eer aan den Tempel ban 
Hlerkules, welkers Ruinen ten huidigen dage noch ín weezen zijn. 
Wat nu Be Oꝛder des KRidderſchaps belangd ; ben Eed / welkezpap't 

ontfangen ban St. Jans Oꝛder / ofte ban De Keligie des h. Hoſpitaals han — 
Jeruſalem / doen / is dee ze; ik protefteer ende beloove aan God,de gebene- riders van 
dijde Maager Maria de Moeder Gods , ende aan onzen heerlijken Patroon mata, 
S. Johan den Dooper, datik , doorde genade ende hulpe Gods, altijd ge- 
hoorzaam zal weezen den Opperhoofd , die Goden deeze Religie geordon= 
neerd hebben , en dat ik van nu af in kuisheid leeven zal , het Huwelijk en al- 
le andere luften verzaakende, zonderietstebezitten, dat my nietin eigen- 
dom toebehoord. 
De Koſter van de apel (een Prieſter des Oꝛders) hem hier na met ver⸗ 

fehefbene Ceremonien aannemende / krhgt hp een fwarte mantel ín zijn — 
haud / ende hem toonende Get witte kruis / °t geen daar op ſtaat / bꝛaaad Binder vaa 
bp hem / ofbp niet geloofd / dat dat het teeken des Weuts is / aan het wel: malta ge- 
ke fefus Kriftus om onzer zonden wille gekruisd wierd * Wanneer hp dít nu — wers 
beleeden heeft / kuſt bp het kruis; waar na het kruis des mantels gelegt ““*- 
word aan het hett / ende aan Be flinker zijde ban ben nieutw-gemaakten Lid: 
der / en ben Koſter zeid hem vervolgens tin woorden; Oatfangt dit * 
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4 Zee- en Land- Reizen bet 

ken in de Naame van de Drie-eenigheid, de gebenedijde Moeder Gods de 
Maaget Maria, ende van S. Johanden Dooper , tot vermeerdering van het 
Catholifche Geloof , verdeediging des Kriftelijke naams, en bedieninge der 
Armen, Wy fteeken ook dit Kruis aanuw (linker zijde, op dat gy’t van 
gantícher herte moogt beminnen , en met uw rechter hand befchermen ; en- 
de foo ’t gebeurde , dat gy in ’t vechten tegens de vyanden Jefu Kriftide 
vlucht neemt ‚ en dit heilig Teeken achter uw laat, zoo zult gy met recht 
verftooten worden uit deeze H. religieufe Order , ende uit ons Gezelfchap. 
Dit gedaan znde / knoopt hp hem den mantel om't ljf / zeggende ; Ont- 
fangt het jok onzes Heere , 'twelk zoetis, endegy zult lichtelijk ruft voor 
uw ziel vinden. Hier op kuft hy den knoop / en zoo doen ook alie de om: 
flaande Midderg; Waar na hem berfcheidene Oratien en geboden / Welke 
in het beef hunner @yDonnantien begreepen zijn /. baorgedzagen Worden. 
@ok hebben zy een Priefterfchap ban deeze zelbe Order / zynde Peieſters / 
Die Miſſe doen / Welke deezelibzep ban het witte Kruis dragen, 
adat wp bf dagen / gelijk hier boor gezeid is / te Malca geweeſt wa⸗ 

ren / berbolgden wp onze reis en ſiwamen op den 17 Funijte Lernika, 
ín’t Eiland van Cypren, gelegen aan de zuid kant ban Die Eiland. 

Den schrij Soo haaft Wp daar gekomen Waren / wierd ik ziek /'t geen de eizigers / 
ver word die daar te lant gaan / gemeenlijk gebeurd / dewijl de lucht ban Dit Erland 
— zE zeer ongezond ig. Niettegenſtaande deeze tegenfpoed / trokken wp na Ni- 
kozia,  kozia, hoofd-ſtad ban bet gedachte Eiland; doch mijn ziekte van Dag rot 

dag verargerende/ en het Land daar en boben Lan de Peſt befmet zijnde/ bez 
flooten Wyt onze reis na Tripoli de Soria booꝛt te zetten. Ondertuſſchen 

En van was ons Schip/ terwijl ikte Nikozia siet lag / na Alexandrette vertrok⸗ 
war een ken / waar door wp ons genoodzaakt konden cen ander Schip te nemen / 
en So > geen ong ap den 27 ban dezeltie maand / tot gedachte plaatse bracht. 

ier nam mijn ziekte / nietregenftaande de verandering ban lucht / zo⸗ 
danigtae/ Dat ik mp tet de dood begon te bereiden. HDíjn Neis gezel Tho- 
mas Brewne betoonde Daar een onuitfpreckelijke Droef heid over / en deed 
tap zoo beel dDienft ín mijn ziekte / alsof hp mijt eigene Broeder was gez 
weeft. Dijf weeken lang Duurde deze ziekte / eer mijn krachten weer begon: 
den te wakkeren / ten efnde ban welke thd / te weten/ op Den eerften Sep⸗ 

Komft toe tember / hoe zwak ik ook noch was / vertroſken bp na Aleppo, Daar wp 
Aleppo > ea opdent3 Gan de zelbe maand aankwamen / en bj na bier gantfche maan: 
Gaarna  Benftil bleeven/ geduurende De welken ik mijn voorige gezondheid en krach: 

ten ten vollen herkreeg. k 
Damaskus, Omtrent het einde ban December vertrokken Wp ban Aleppo na Damaf- 

ea Zeide. cus‚ Daar top noch omtrent een maand bleeven ; en ban daar namen. Wp - 
onze reis na Zeide, Daar wp ook bp na twee maanden (til bleeven. 
Mðn beognemen ig níet hiet een beſchrhbing te doen der gedenkwaar⸗ 

* digſte zaaſten van Lernika, Nikozia, Tripoli, Aleppo, Damafcus, en 
1661. Zeide, bermits deze Steden ban al de weereld genoeg bekend zyn / daor de 

menigte der Befchzijbingen / Die ’er ban tijd tat tijd ban de Hebant / of’t Oo⸗ 
ſten / in't Nicht gekomen zijn; alleenlijk zal ik hier maar ſpꝛeekien van’t geen, 

N dat 
— 

Komft te 
Lernika, 
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dat ík aanmerkelijke. in Egypten gezien heb / daar ik gelegentheid gehad 
heb om / geduurends den tijd ban twintig maanden / alles aen te merken / 
% geen daar het aanmerkelijkft is / met alle bedenkelijchke iever en naauw⸗ 
Reurigheid/ 'cWellt men tot noch toe nooit en Geeft gedaan ban cen zoa 
fchaan/ en federt zaa Beele eeuwen zoo bermaard Land. 
Den 19 Februari traden Wpte Zeide Stad ban Phenicien tefcheep / 
om ong na Damiaten ín Egypten te doen boeten; maár een afgrijfclijke 
ſtorm wind ong weer op de tee geworpen hebbende / bleeven Wp ter selve 
plaats tot den 16 Landen bolgenden maand/ Wanneer wy ong op nieuw 
Ínfcheepten / en met een boorſpoedige wind den 18 te Bogas acnkwamen / 
tgeen de mond van de Nijl te Damiaten is. 

Jiet angevaden bindik’t/ eer wp berder gaan / een algemeene Befchrije 
bing ban Egypten tedoen / om de zaakten / Waar ban in t vervolg geſpro⸗ 
fen zal worden / te beter te konnen berftaan. 

TWEE DeE- HOO FBSTUK. 

Wie Egypten na de Zond - vloed ‘t eerft bewoond heeft, 
Egyptenaers waerom Kopten genoemd, Benaa- 
mingen van Egypten; deflelfs gelegentheyd , gren- 
zen, langte, verdeeling , &c, Verfcheidene Zetel- 
plaetfen derEgypufche Koningen, Regeerders van E- 

Aankom& 
te Bogas. 

gypten ; Veelderlei Inwoonders, Oude, en Hedens-, 
daagfche Godsdienft der Kopten. Verfcheidene taalen 
van Egypten, &c. 

Kö M, Die een ber Drie Zoonen Noachs was / liet ’er bierna/ wellier 
naamen waren Kus, Mifraim, Often De Arabiers anders Beidan noez 

men/ Fur, en Kanaan. Ban Kus zijn de Abpſſinen gefprooten; ban Mif- 
raim Be Kopten en de Qubiers; ban Fut de Inwoonders ban Afrika; cn 
ban Kanaan de Sprierg met De Daar omtrent gelegene bolkeren. 
_Mifraim, Diena de Zond-bloed/ volgens het berhaal van Makrizi Arae 

bifch Biftosp-fcheijber / tat zijn/ en tot zijner afkomelingen woonplaats 
herkoog alle het land / 't geen zich ftrekkt ban Egpnten tot het uiterſte ban 
Afrika / liet kan gelijken bier Binderen na/ te weten/ Iſchemun, Arib, 
Sa, en Kopt, Hpverdeelde hen Egppten ín bier gelfjfke deelen. - Kopt had 
alle het land / bat er ig tuſſchen [van tot aande ftad Kopt. Yan Iſchemun 
gaf bp alles / t geen?er is van De ſtad Kopt u tot Menuf, Acrib hab tor Ó 

’ 3 ce 
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Beel den buik ban Egnpten / ’t well het geen is Dat Wp Delta noemen ; 
en Sa had alles / 't weift fich ffrekt ban de P2abintie ban Beheire, tot aan 
Barbaryen toe, En ieder van hen deed een ſtad ín zijn gedeelte bouwen / aan 
de welke hp zijn naam gaf ; Waar ban wy int gebolg zullen fpreeken. 
Maar de bier Bzoederg/ over hoop geraakt zijnde na be doot ban hun 

Pader Mifraim, alzoo een ieder De opper-macht begeerde te hebben en nies 
mand den ander Baer ín wijken wilde/ beffooten zy hun gefchtl ve beftechten 
daoz een ſtryd / Welke fchiften zoude ban de opper-macht ten voozdeele ban 
den geene Die de overwinning behouden zoude hebben. 8 

Kopt, Die de jongste was / bleef overwinnaar ban alle zijn Bzoeders / 
en wierd met hun Bewilliging boor bun Opper-hoofd erkend. Hp berhoog 
De Stad Menuf, ’tgeen Memphis is / tet zijn refibentie- plaatg / nat 
boozbeeld zyns Baders Mifraims , bie Daar zijn Boninglijke Zetel geveſtigd 
had. Pan deezen Honing Kopt ig 't Dat alle de Eghptenaars tot ap den 
huidigen dag Kopten genoemd Worden. 
Om deeze oorzaakt is't ook / Dat de Grieken aan dít Tand de n aam ban 

Aigyptos gegeven hebben / Gecanderende alleen De tt in B / ’t geen zeer 
gebrzuikelyk is / niet alleen ín De Bziehfche taal ; maar zelfg ook ín de Ara: 
bifche/ gelijk men zien kan in Deezermee Woorden Nekkade, en Dunkala, 
welke men in de Arabiſche taal / meteen ti fch2ft / en die men echter upt⸗ 
fpzeekt Neggade, en Dungala, gelijk of ze met een G gefchzeben waren. 
Zijn twee naamen ban Steden / waat band’ eene ín hoag-Egppten/ en 
d'ander in Pubien ig, i * 
De Moozen en De Kopten oorſpronſielhke Inwoonders deezes lands / 

noemen't Maſſr, ban Miſraim, Den Zoon van Kam, en Zoons-3oon ban 
Noach, Die De eerfte ge weeft is / welke het zelve met zijn Vfkomelingen na 
de Zand-bloet bewoont heeft. ’t FS ook ban deezen selben Mifraim, Dat 
de Curken’t Muir, en de Jaoden't Eretz Mifraim , of ’t land ban Mifraim, 
noemen, 

Egypten ig gelegen in Vftilta/ volgens het gemeene geboelen / niettemin 
hebben ’t eenigen der Ouden in twee deelen deg Werelds gefteld / namentz 
lijk het Doftelijke deel in Aſia / en het Weſtelhke in Aftika/ maakende Be 
Pil de fcheiding daar Lan. 

Waer grenzen zijn ten Zuiden Nubien , en Be laatfte Stab van Egppten / 
en Die onder be heerfchappp deg Beps van Girge aan Die kant ſtaat/ is ll 
van , welke die ban Europa Siene naemen ; ten weften zjn haar ſcheids⸗ 
paalen De Provintien ban Vah en kan Barka; ten ooften zyn De woeftijnen / 
welke Egypten ban Paleftine/. of’t Heilige Land, fcheiden ; ten moogden 
word het beſpoelt met de Egyptiſche Zee / Welk een gedeelte ban De Mid⸗ 
delantſche maakt. 
Men neemt haer langte bande Stad Ivan tot aan De mand des 

Rijlgre Rozerte/ meen rechte linie / Dat’stezeagen/ ban’t zuiden tot het 
oorden. Dit maakt een (freek ban omtrent, bijf-handerd en — —— 
liaanſche mijlen. Men Kan het echter niet pzecijs zeggen / vermits men 
daer te lande niet bp mijlen / noch bp ſchreeden rekend; maar alteenlijk bj: 
Dag-teisen ban Kemels. Bet 
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Wet woꝛd verdeeld in dzie deelen. 1 in Zaid, of Hoog-Egypten,’tgeen Verdee'ing. 
zijn aanvang neemt ban Siuc, en tot Ifvantoe (fret. 2 in Voftani, of 
Middel-Egypten ; ten aanzien ban Kairo en ban Zaid; en 3 ín Bahni, 
pf Leeg-Egypten, Middel-Egypten ffrekt van Gize, tgeen een dop 1 
tegen dver Boulak gelegen/ tot Momfallot tae; Leeg-Egypten begint van 
Kairo, en ſtrekt tot Alexandrie, entot Damiaten. 
Hoog- Egypten , 'k wil alleenlijk ſpeeken van 'tland/ dat bebouwd wija:e van 

word / is zeer eng / opbet wijdft mag het nauwelkg bier vuren wegs te Hoog-E- 

paacd haalen / en zelf / op zommige plaatzen geen drie vuren. Al het sypeen- 

pberige/ 'tgeen et aan d' eene en d'andere kant if / beftaat in groote en 
gantſch zandachtige bergen. 

Pan Middel- kgypten zou ík De vechte breete níet wel konnen zeggen; van mid- 
niettemin Ben ik Wel verzekerd / Dat ze Die ban Hoog-Egypten niet berrete del-Egypren. 

boben gaat / want tuſſchen beiden gelegen zijnde / en Egypren niet wijder 
beginnende te worden / alg bp Kairo, bolgddaaruit/ dat het bp na ban 
De zelve breedte is / uitgenomen echter ter zele plaatze / daat den Kaſciflik 
ban Siumig/ alwaar Middel -Egypten een weinig breeder is / 't geen ilt 
evenwel tor geen zeker getal ban uuren zoude konnen beengen. fi 

Leeg-Egypten ig bꝛeed gerioeg. Meñ tele febentig Italiaanſche mijlen van reez- 
ban Damiaten, De ooftelijkfte Stad ban Egypten aan de Middelandſche Egypren. 
Zee / tot Alexandrie, de weſteljliſte Stadaan de zele Zee. ⸗·⸗· 

Egypten ig altijd geregeerd geweeſt op de manier ban een Koningrijk ; 
maar de Steden / Daar deg zelf kKoningen hun Zetelg gehouden hebben / 
zijn niet altijd De zelven geweeſt / hebbende de GOverwinnaars die volgens 
bun zinnelijkheid veranderd. * — 

Deerſte Koninglke Stad, volgens 't verhaal van Makrizi, was Am- 4 nc zerel 
fas; maat de Zand-bloed die onder zijn wateren begraven hebbende / heb: plaatsen der 

ben d' Afkomelingen ban Noach Menuf of Memphis gebouwd / ’t geen Den Eeyruifche 

Stoel wag der Woptifche Woningen / tot Dat Nabuchodonozor het zelbe aks 

berdelgde. Na dat den Grooten Alexander Alexandrie had doen bouwen / 
maakte hp ’t tot Woofd-frad ; tis ook in deeze zelve Stad / Dat alle De anz 

dere Szickfehe Koningen zijn Pavolgers hun zit-plaatg gehouden hebben / 
geduurende den tijd van negen honderd jaaren / tot dat Be Arabiers / Egyp- 
ten veroberd hebbende / Foſtat de Poofd-frad maakten. Giauher, Die Ge: 
neraal wag van Meez le Din-alla, hebbende ín gevolg Kairo boen bouwen / 
gaf bet de naam ban Dar il Memleke, Dat’s te zeggen / Koninglijke Zetel , 
welke het tot noch toe behouden beeft. gags 

Egypten is ban driederlei lag ban Mahometaanſche Prinſen geregeerd priederlei 

geweeſt / zedert dat be Arabiers het op de Grieken veroverd hebben. Mahome- 
De Berten wierden maar flechtg genoemd Omara Maf: , of Prinfen van taanfche 

Egypten, sondereenige andere cernaam. Zp waren altemaal Arabiers erven. 
en nabolgers van Amruibnil Aff, Died’ cerfte was / welke het beroberde ; 

en ban deezen Dring af tot Abu il Fevares, Die De laatſte ban deeze Linie princen 

was / teld men ‘er honderd en twaalf / binnen Den tijd ban 337 JATEN / — Egyp- 

7 maanen / en 27 dagen / dat zp Egypren beheerſcht hebben. ZL — 
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den Get te regeeren twintig jaaren na de Hegire / en eindigden het 358 jaat 
daarna. Nltemaal hielden zy hun zetel tot Foftat Maſſer, of daar onttent. 
De Cweeden hadden de naam ban Kalyphs ; welken tijtel zn begonden 

Kalphs, ge neemen toen den Generaal Abuhaffein Giauher, Dooz bebel ban Meez le 
Din-alla, dietoen ter tijd Heer van Barbaryen was / en Die Egypten óp d’ A⸗ 

rabiſche Prinfen veroberde/ Kairohaddoenbouwen. Door deeze Kalyphs 
wierd het beheerſeht den tb ban ro8 jaaren 4 maanen / en 22 Dagen /Dat 
’8 te zeggentot De dood ban Ader le Din-alla , Die de elfde en laatfte Kalyph 
wa 4 

Suïansof De Darden / die Sulrans-of Soldans genoemd wierden / volgden op de 
Soldans. __Kalyphs; en waaren Van bier berfcheidene landaarden. 

kk _@e GBerften/ Die af kwaamen ban een zekeren genoemd Eijub, wierden 
poen genoemd Soldans Kurdes. ; —— 
— De Tweeden / welſien ban over⸗ zee gekomen water / Wierden Turkſche 
runſehe Mamelukken geheeten / om dat ze ban te boozen Slaven geweeſt / en dooz 

Mamaluk- onftantinopolitaanfche Wooplieden aan De Egpptifche Honingen bere 
RER kocht waren / Die hen opboeden en onderwijzen deeden ín alderlef aoslogs- 

oeffeningen. Den toning geftorben zijnde / verkoos men cen Deezer Slaa: 
ben / om hem op den Thzoon te zetten. 

cin, … ©e®Parden wierden genoemd Cirkaſſiſche Mamalukken „am dat 3p 0022 
ee mamo- fpronkelijk waren van Cirkaſſien, en Dat De Kooplieden / welker Slaaben 
lukken. 3p waren) hen / gelijk De eerften/ aan De Honingen ban Egppten ber: 

kocht hadden / Dieze gelijkt de boorgaanden Deeden optrekken / zulks dat 
zp infgelijkg na De Dood ban den Sultan op Den Chrdon gezet wierden. 

Osoran.  @e Dierden/ Die het Bezie daar tegenwoozdig ban hebben / zijn De Otto- 
Bifthe sui- mannifche Sultans, welke de Cirkaflifche Sultans daat uit berjaagden in _ 
tans. den jaare ban de Hegire 922, Sultan Selim was't / Die Dit Koningr ik 

ín't jaar na Lriſti geboogte 1517 eberweldigde. 
Egypten word hedengdaegg bewoond door Kopten / Doo? Mooꝛen / door 

ze woon. Yrabiers/ door Turken / Doo? Grieken / en doo? Jooden / zonder de ans 
Egypren, dere vreemde volkeren te rekenen; maar / gelijkt Die daar ín eon zeer Klein 

getal zijn / is't de pijn niet waard / Dat men?er biet ban ſpreekt. 
Kopten. De Kopten zijn de natuurlijke en oo2fpronkelijke deg lands / alzoo ges 

noemd/ gelĳk wan hier hoor gezeid hebben / ban Kopt, Ben zaone Miſ- 
raims, die nasijns Baderg dood Honing ban Egypten wad, 
De Mooꝛzen / welke men in’t Arabiſch Auladil Arab, of Kinderen der 

Arabiers, noemd / trekken ook / zoo wel alg de Ropten daar hun oor⸗ 
fpronkt ban; maarsp zijn Mahometaanen geworden / en mogelijk zijn ’et 
noch Wel eenigen onder/ Hie ban de Arabierg afkomen / welke zich daar 
geteftigd hebben / zedert dat sp Egypten Gebben beroerd. 

Aalders De Brabiers zijn bolkeren uit Arabien gefprooten; en/ hoewel zp in 
Egypten leeven / houden zp echter gantfch geen gemeenfchap met de natuure 
Ike Moozen des lands. Zp zijn ban berfcheidene linien en worden Door 
verſcheidene Hoofden bebeerfcht / gelijk in't gebolg gezegt zal worden. 

zurken. De Curkien zijn de geenen / Die zich daar ger neer gezet Hebben, wi ve 
at 

Mooren, 
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bat. Sultan Selim Egypten beroberd. heeft. Sp tegeeren het land / bez 
fchermen ’t/ en bezitten allede bedieningen ban Staat. Arn Ba] 
De Grieken / die daar tegenwoordig zijn / en bie belijbenig ban De Geielt⸗ Gieren: 

fche Neligie doen zijn derwaarts gelokt door de groote Hoop-handel/ die 
er in Egypten omgaat, 3Datde oude gieken, belangd / welke ef toen 
Alexander de Groot Egypten veroberd had/ Daar ter neer zetteden / Die zijn 
Daar niet meer / of zoo men?er noch hier en Baer een vind / die hebben zich ons 
Der De Kopten vermengd /en hun naam verlooren. En / vermits de Briek: 
fiche Keizers / die het Valcedonifche Concilie volgden / verheugd waren hun 
party in Egypten te ſterken tegen de ljopten / Dood-bpanden ban dit Cons 
cilie / en em dat de Grieken / Die uit Grieken-land gekomen. waren / het 
volgden / Gebben de Lieiſers ban Ronſtantinopolen hen beſchermd / en mud: 
Del gegeven. om zich Daer te beftigen/ en sedert die tijd ig’t/ Dat De Geriek⸗ 
fche Welfgie in Egypten geoeffend is geworden. J 
De Jooden zijnder ban alle tijden geweeſt / en zy zijn daar noch in een Tooden. 

groote menigte / en ín een zeer grootaansten/ inzonderbeid te Kairo, en 
ín De Zee-fteden; maar anders en Lind men ’er geen; en indien De Koop· 
handel hen ſomthds verplicht Daar te blijben / herbergen en bermommen 
sp zich; want zoo haaſt de Boeren hen ontdekken / mighandelen zp ze op 
een vreemde maniere H lt Ô 
% Getal der Kopten ín Egypten is tegenwooꝛdig zeer ſilein in bergelijs Geral der 

_ King ban’tgeen / dat'er wel cer Was ; Want in plaats dat’er ten tijde —— in 
ban Amru ibn il AT, Die het land op de Grieken beroberde/ zes honderd. 6Pteb. 
duizend Lan dit volk waren/ Welke hem fchatting betaalden/ zijn er nu/ 
bolgeng’t geen / dat hun Patriarch zelbe my daat ban gezeid heeft / nau: 
lijcke tíen/ of ten alderhoogften / bijftien- Duizend. 
Een Der oorzaaken ban deeze vermindering ig / ten tijde der Romeinen, oorzaak 

geweeft hun bolftandigheid, in de Hriftelijke, Godsdienſt / welke Be ber- van hun ver- 
waedheid der Heidenfche Gouverneurs fodanig tegen hun ber hit heeft / dat mindering. 
3p'er duizenden te gelpk han omgebracht hebben. Getupgen daer af zijn 
un Diftozij-fcheijberg/ welke verzekeren / dat/ den Landvoogd van den 

Keiſer Diocletianus op een WHerg-nacht ier en twintig duizend deed- om: 
bzengen / welke begraben zijn op het gebergte ban Achnum ín Hoog- 
Egypten. En op eenander maal Deeder / ‘t3p Den zelven Tandvoogd / 
of een ander/ 300 Geel vermoorden / Dat men ze niet tellen konde maar 

_ menbeband / Dat 24 Fiddans, of Gemeten lands / met De lichamen deezer 
Martelaren bedekt waren. | 
…_ Cen andere oozaak ban hun berwoefting/ ten tijde derKriftene Keizers, 
is geweeſt hun hardnekkighept in de. Daling. Lan Dioskorus, een hunner 
Patriarchen / caakende een eenige, natuur/ eene wil / en cen perſoon in. 
Jefus Kriftus ; welke hen bp na de zelve. ongelukken veroorzaakt heeft / als 
zp ban te boozen onder De Heidenſche Keizers / ter oorzaak ban De Uriſte⸗ 
likte Godsdienſt / geleeden hadden; Want de Greiekſche Keizers hen Wils 
lende dwingen de Dmalingen ban Dioskorus te verlaaten / ente volgen het 
geloof in het Valcedonifche Concilie baft gged/ en hen altijd —— 

di : errig 
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ſterrig en onbuigfaam ziende / hebben 3p door het ffaal tot Get einde ban hun 

Juftiniaan geepneemen zoeken te geraakten / gelijk onder anderen den Ketzer Juftiniaan, 
doer vee _golgeng het berhaal van Makrizi, m zijn Hiftorië der Patriarchen, Die om 
duizend deeze reden alleen opeen Zondag twee honderd duizend Bopten in Alexan- 
Kopten om drie heeft doen ombrengen / zonderte fpzecken ban de wreedheden det Ans 
het geloor, dere netzers / Diena hein gebeesfht hebben. _Zulfig bat die biergelijke 
Beibrengen. elenden overleefden / ziende het gevaar, ’t geen er ſtak in dit gevoelente 

belijden /en in de Steden te berfchijnen / ín de Woeftijnen bertrokhen / daat 
zp zich uit wanhoop ín Klooſters wierpen / en het geeftelijcht kleed aanna= 
men/ alwaar 3p het overige Gunner dagen doorzbrachten / zonder op Get 
huwelyck / of ap het beemeerderen van hun Bolk / te denken. 
aar na hebben de Mahometaanſche Pzinfen en Woningen / Die ſedert 

De Kriſtene Keizers de Meefterg van Egypren geweeſt zyn / ziende / Dat zp 
dikwils tegen hun beftiering begonden te muiten/ hen niet meer gefpaard. 
Zr brachten de boopnaamften om hals / berkochten de Bzounwenen Linde: 
ren der anderen Lao? Slaaven/ en De fwakften Wierden gedwongen JPaz 
bometaanfch te wozden; inboegen dat / Dit Bolk zoo beel rampen gelee: 
Den hebbende / men zich niet behoefd te verwonderen / indien het tegen: 
woordig tot een zoo klein getal gebracht ig. | 

pbk Pan ouds waren zp Afgoden-dienaarg / en ieder hoormame Stad had 
Kopten, Haar bpzondere Godheid aan de welkte zpeen godsdienſtigẽ eer bewees 

Abuzir, ’t geen het oude Bufrisig/ / aanbad een Kalf. Alexandrie, Dat 
het oude Rakote fg / aanbad een fteene Serapin. Achmim, ’t welk het 
oude Panosíg/ aanbad Apollo, Bana een Wond. Bafta, ’ geen het oude 

. Bubaftisíg/ eenfteene Zeeuw, _Eida aanbad Serapin. lfchemunein; 
dat het oude Hermopolis is / aanbad het beeltenis ban een ſteenen Menſch. 
Ivan, bande Hopten Sovan genoemd / aanbad den boom Lebaka. Kous 
de Maan en de Sterren. Mindadi den Bijgeboom ban Pharao. Mem- 
phis een Kalf. Atrib, ’tgeen het oude Atridis is / aanbad ban gelijken een 
ſteenen Half. Semennut, dat het oude Sebennis is / aanbad een Half ban 
Brons. Saeen ſteenen Parken. Tuba het Water / en aldat daar in gez 
bonden Word. Dit heb ík getrokken uit cen oud Arabiſch Manuſcript / 
’ geen ík in het Mloofter S. Antony bond. vp 

Hedens- ¶ Maar ſedert De komft onzes Heere / hebben zy zich ban bd’ aldereerften 
— „ tot het Kriſtene Geloof/doo de prediking ban Markus hun Apoftelen Evan⸗ 
de Kopten. gelift / bekeerd. Zp hebben zich rechtzinnig gehouden tot de tijd ban Dios- 

korus hun Patriarch / Welke geballen zyjnde m de dwaaling / dat ’et in Je- 
fus Kriftus niet meer alg een natuur / ecn weezen / een Wil / en een Werking / 
was / en deeze dwaaling / met haar Autheur / gelijk ietterſch / geraakt 
geworden zijnde ín het Ralcedoniſche Concilie / Wierden ook De geenen / die 
De zelve volgden / gelijk bretters han de Foomfche Heck gehouden ; en Daar: 
om is J / in zp ín de boorgaande Eeuwen dooz De Kriſtene Keizers vervolgd 
zijn geworden 

…_ ®BeEgpptenaarg Gebben ook verſcheidene maalen ban taal beranderd. 
Verſcheide · De eerfte en natuurlijcke saal Des Lands wadde Vioptifche/ die 5 * 
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bruik geweeſt ig / zoo lang als de Koptiſche Yoningen Meeſters ban Egyp- ne taten 
ten waten, Maar na Dat Alexander de Groot hen ondet 't jol had gez Y2“ Esre- 
bzacht / waren zp gehouden De taal ban hun @berwfnnaarteleeren/ te “* 
weten / De Bziehifche/ welke de gemeene taal ban Egypten meer alg negen 
honderd jaren lang / en tot bat de Arabiers / de Griechen verjaagd heb: 
bende, de Arabiſche invoerden / Welke men noch doe? den bank in Egypten 
ſpzeekt / geweeſt ig. 

PET ESE OE DET EK: 

Befchrijving van Said of Hoog-Egypten; des zelfs langteen 
breedte, grenzen, Hoofd-ftad; benevens haar oude en 
hedensdaagfche Beftiering, Bediening, getal, en ver- 
deeling der Kaciefs van gant{ch Egypten, 

Aid betekend ín ’t %rcabifch een plaats / ofeen Land/ tgeen hooger Berekening 
en berbebener is / algeen ander; Waarom bet bovenſte Egypren, hagzdes woords 

geren berhevener zijnde / als het onderfte/ Deeze naam draagt. — De Ara: Saich 
biers noemen took noch Voghilard, of het aangezicht des Lands „ zijnbe 
ten opzichte ban Kairo Zuidwaartg gelegen / werwaarts de Hogias, of 
Mahomeraanfche Priefters, altijd hun aangezicht wenden / wanneer sp de 
anderen tot bidden beginnen te coepen / em Dat Mecha Zuidwaarts iegt 
ban alle de Provintien deg Ottomanniſche Kijkg. 

Giafer ibn Daleb Arabiſch [iftoyp- Schrijver zegt / Dat het twaalf dag raar lane⸗ 
reizen inde lengte heeft / bolgeng de Dag-reizen / welcke men in Egypten te en breed- 
met De Kemels doet ; Doch ín debzeedte heeft het maar bier uuren wegs / te. 
welte berftaen / het Land / bat bebouwd Wwo2d ; want zoo men daar in 
Wilde begrijpen de zandige bergen / Die aan De Ooſtlant leggen / en De gees 
nen/ die in ’ Weſten zijn / hoelang het ig / zout noch veel beeeder wees 
zen. 

_ Een Zuiden eindigd het aan de Stad Ivan , Diein de Kaſciflit banlbrim Grenzer: 
ig; ten Ooften ſtrekt het tat aan de Faode Zee; en ten Weften tot aande 
Probintie ban Vah ingeſlooten. EN 

Daar Poofd- Stad was ban oudst Hu, daar hierna bzeeder ban geſproo⸗ $ Hooftn 
fen zal worden ; maar tegenwoordig is het Girgé, Daar den Sangiak-”* 
Der / die het beftier daar ban heeft, zijn cefidentie houd. 
In boorigetijden waren ?t Arabifche Prinſen / in die taal genoemd Oma- raar ouds 

raSaid, of Prinfen van Said, bie bet beſtierden. Zp Woondentoenmaalg bettiering. 
tot Hu, ’geen Het oude Diofpolis ig/ geipnaamp bet opperſte of hooge / 

| : ierk een 
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een dag · reizens tan Girgé afgelegen / en aan de zelve kant ben ülops 
erbai⸗ waaris; maar Girgé in geboſg van tyd grooter geworden / en Hu 

den zijnde / vervoerden de Peinſen ban Said hun Zetel tat Girsé , t geen 
van Ae tjd af tot on den huidigen Dag altjd de Boefd-Dtad daar van gez 
weeft ib Feen NE: Á hast 3 ir — — * 

Haarhe-. t Is nu omtrent veertig jaaren / of daar omtrent / dat de Eucken deez 
dendaagfe ze Arabiſche Prinſen verjaagden / en in hun plaats ſtelden Sangiak-WBeps/ 
beftienng. wellie natuurlijke Curken waren / Wozdende den eerſten daar ban Soliman- 

Giamballat genoemd. | — 
t Is zekier / dat de Pꝛovintie ban Said van een zeer groote uitſtrekking 

ís / endat/ zoozet’ eenemaal bewoond wierd / en zoo Wel bebouwd was 
alg het Leeg-Egypten , haar Bep den Pacha ban Kairo de uitmuntendheid 
zoude konnen betwiſten / gelijk3p menigmaal hebben willen onderneemen 
zich zijn heerfchappy / en zijn gehoorſaamheid / te onttrekken ; maar ber: 
mits het Land / ’t geen men Daarbebouwd / zeereng is / behalben dat 
haat Steden en Dozpen geweldig verwoeſt zijn / Geeft hun onderneeming 
nooit willen lukken. —* akk 

manier var @ndertuffchen ig de beftieving t'eenemaal die ban Den Pacha ban Kairo 
haarbeftie- Belk; want hp heeft van gelijken / zoo wel als den Pacha / een Chiaoux- 
ring. Bachi, of Kapiteinder Chiaoux, een Tolk, een laniezar Aga, en De ande: 

te Agas der larijgs· Ozders / in’t Curkiſch Boulouks genoemd / Die uit De 
@ozlagg-benden ban Kairogenamen zijn / en hun betaaling uitde inkom⸗ 
ften van deg selfs Divan hebben ; ook heeft bp zijn Divan Katebi of Kan- 
celery; en hpig inderdaad Pacha of Koning ; maar hp heeft den naam / 
noch de hoedanigheid / Daerntet af / gelijkt hp ze ook nooit gehad beeft. 
tWooꝛd ban Kafcief ʒeer dikwils in Heeze Meig-befchzijbing herhaald 

wopdende / heb ik ’t noodzaakelijk geloofd / eer Wp met deeze algemeene 
Befcheijbing ban Egypren boort-baaren/ iets te zeggen ban des zelf oor⸗ 
fpzonk/ van’ getalder Kaſciefs en ban hun bediening ; en door Dit mide 
del zal men de verdeeling ban Egypten ín Pzobintien of Kleine Souberne⸗ 
menten zien ; eld 
et wooꝛd van Kafcief komt ban’t Arabiſch woord Iikſchif, % geen zeg⸗ 

—— bre gentil / ‘iets ontdekken, vermits ban ouds hun bediening was de Probin· 
ie / Daersp Kaſciefs waren / te bezichtigen / en de Arabiers / de Koobers / 

Dieven / en alle luiden ban een kKwaad leven / die De gemeene ruſt verſtoor⸗ 
den / optefpeuren/ en te ſtraffen Doch naderhand rijk en magtig gewor⸗ 
den zynde / hebben zy de Pzovintien / Daar zn Kafciefs waren / — 
zonder nochtans deeze naam in een ander te veranderen; zulks Dat De Kaf 
ciefs hedengdaagg Souberneurg der Provintien zyn. dn 

Hangetal “Sugantfeh Egypten zijn zeg-en-dactig Kafcicfs; waar ban?er bier-en- 
en verdee- twintig in Hoog, 3e8 in Middel-, en ook zes in Leeg-Egypten zijn. - 
ling. Alle de Kafciefsban Leeg-/ en ook eenigen van Middel-Egypten, woo⸗ 

nen gemeenltjk im hun cefidentie-fteden-niet langer als acht of negen maan: 
Den/ te weten/ ban de maand Januarij tot de maand Auguſtus kans 
neerde Rijlbegint ober te ſtroomnen / en tvekken dan na Kairo , t geen 3 ges 

9 Woon 
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woon geweeft zijn altijd te doen / verwachtende tot het water des Nils 
—— gevallen zu / op dat hun paarden op hun wederkomſt voeragie mogen 
J ne pn 

Cerwijlbe Gouberneurg te Kairo zijn / ig ’t seer gevaarlijk ; want de 
Arabierg-enFooberg dan nergens boog te vreezen hebbende / tet oorzaak 
bat'er niemand is / die hen op de hielen zit / loopen het gantſche fand door 
en berooven allede geerte / Diezp op De wegen binden / ’ geen De reden ig / 
Dat men omtrent die tijd zeer zelden te land veigd. 

VIERDE HOOFDSTUK. 
Verdeeling des jaars by de Kopten, en andere Egyptenaa- 

ren. Kracht der Zuide Winden. Kwade Ziektens by de 
Zomer. Regen-tijd in Egypten, Dikkeen vogtige Mie 
ften; benevens de groote menigte van Dauw, die ge- 

_meenlijk daar te Landevalt, Voornaamſte Winden, en 
der-zelver werkingen. Aard en gedaante der Egypte- 
naren; mitfgaders hun uitftekendfte gebreken, en onge- 
regeldheden. 

His de Ropten in gantfch geen achting bp de Mahometaanen 
zijn/zijn sp echter bp hen in groot aanzien boor zoo heel De tijd-tekiez pe mano. 

ning belangd; vermits de Mahometaanen in alle hun doen / ’t3p brons meraanen 
dere / of algemeene zaaken/ zich niet ban hun eigene tijd-rekening / maat vj sen den 
ban Die der Kopten / gelijk ban de befte en Be bekwaamfte/ Dienen / zulſis ac: Kopren, 
Dat zp zelfs alle hun Staats-zaaken balgens den Almanaſt der Lopten / 

en niet bolgenDde hunne / tegelen. 
… ®e getijden deg jaars verdeelen de Kopten aldus. 
Zp vekenen de Herfft, in’t Arabiſch il Charif genoemd/ Han densg Verdeelin- 

Hes maands Tot af September, tot den 15 ban den maand Küahak, of oe as 
December. ten fes 
De Winter, in’t Arabifch il Scitte, begind bande andere helft hunneg dere Ezyr- 

maand December, en eindigt den 75 ban Baramhat of Maart. beid 
De Lente, welke zpil Auvil Rebienoemen/ begint bande andere helft 

ban Maart, en eindigd den 15 ban Baoni of Junij. 
De Zomer begind ban de andere helft ban Junij, en eindigd den 15 van 

Torof September. Aldus rekenen zp net drie maanden boo? ieder get Hd. … … dn 
SZybeginnen hunjaardenachtften deg gaans September / volgen⸗ pan 

N 3 
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de Gregoriaenſche ſtijl of den acht-en-twintigften ban Auguſtus / ín den 
Griekfchen Almanak. PRL A tel ask 

Feder maand heeft chen heel dagen / te Weeten zo / ’t Welk 360 dagen 
Geralder maakt; om dat’er nu noch bijf Dagen aan het Zonne-jaar ontbzeeken / dagen, boegen sp ’er op’teinds bp / welke zp Epagomens, ’t geen bygevoegden 

betekend / noemen / om Het jaar ban 365 dagen bolte maaken. 
„Gema- _ Wetgematigde Saifoen/ t geen ban de Zente en bande Herfſt alle beide 

tigd Saitoen. heeft / welke twee getijden men in Egypten níet onderfcheiden kan/ begind 
inde maand ban September / en dan ig 't alleenlijk / dat men adem begind 
tefcheppen/ ter oozfaak ban De koelheid deg luchts. Maar bermitg het 
Land indit Saifoen noch gantfch met water bedekt is en dat men noch 
wandelen / noch te lande veifen kan / fonder een uitſtelend ongemakt en gez 
haar / heeft men noch geen bolkomene bernoeging / maat men moet ach: 
ten tot het midden van November / Wanneer Get Land t' eenemaal d2oog 
is. @e Deezer tijd begint de Bogel-bangft; de wegen zijn bep en effen / 
zijnde het water daar gantſch en al afgelaopen ; de lucht ig zeer aangenaam; 
De hette des Zong verdzagelijk ; de belden zyn overal groen. Yot om Het 
ine í8 dan bel Lan aangenaambeden/ ’tgeen tot in het midben ban 

peil duuct. - 
Dewinter / of de tijd / welke met onfe winter ober een komt / begind in’t 

midden Lan December. IS een zoete en aangenaame tijd / uitgenomen 7 
Dagen / welſte op den 7 Febeuary beginnen ; geduurende de wellte men deg 
mo2gens een koude gevoeld / die een weinigje hevig is. De lucht valt dan 
gemeenlijk wolkachtig ; het regend ’er Dikkuilg ; en De ſtozm· winden regeren 
Daar geweldig geduurende deeſe tjd. 

Poewel be winter zeer facht 3 / draagen echter de geenen / Die wat gez 
makkelijk zijn bande maand November af / tot de maand ban Maart 
toe/ geboederderokken. Niet / Dat de koude hen daar toe deingt; want 
behalben deefe 7 dagen / is 't'er gantſch niet koud;maar om dat / het weer dan 

re 

feer veranderlijk zijnde / zy bzeefen door ſiekten aangetaft ve worden / welke 
Deefe betandering gemeenlijk Lerooefaakt. ‘ u 

Höier, De Zomer ig de ongemakkelikfte tijd ban allen / ter oorſaak Der uitſtee⸗ 
kende hette/ Der heete winden / en Der gebaarljke ziektens / Die daar rez 
geeren ; infonderbeid/ ten tijde / Diede Egpprenaarg De Camfins noemen/ 
zijnde omtrent onfe Paafch. Beefe Camfins beginnen ’$ maandags na de 
Paafch der kopten / en duuren tot op} maandag naar hun Pinkfter. Fn 

Kracht der Deefe tijd ig’t/ dat De zuide winden / int Arabiſch Meriſſi genoemd / heer⸗ 
zuide wine ſchen; 3p fijn foo beet en ſoo laſtig / bat se de ademing teenemaal beletten / 
* en boeren met ſulk een geweld / en ſoo groote menigte ban kaf en zand in de 

lucht / Dat ben Hemel met Bike wolken bedekt fchijnt te weefen. Dit zand 
is foo bun en foofubtiel/ Dat het niet alleen in de geflootene koffers / maar 
En zelfs / »t geen ongeloobelijk fchijnt / Door de (chillen Der eheren / dooz⸗ 
vingt. À | 

—— In deeſe tijd Geeft men'er ook veel kwaade koostfen/ toode loop / en 
de Zomer. Meer andere zichgens/ Waar ban de minſte ongeneeflijk word / indien vain 

j nie 
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niet teefEond de noobfaakelijke hulp -middelen daar toe aanwend. Ooh 
zelfs de geenen / die niet ziekt en zijn / gevoelen fich t? eenemaal fwakt en moes 
deloos / wanneer deefe winden blaafen, 

Naiettemin maet men weten / Dat deeſe zuide winden niet alle dagen bn de 
Zomer / noch alle jaaren eben kragtig en eben veel Waajen; want men 
Geeft jaaren / dat ze maar tien of twaalf maal/ en zelfs ooft Wel minder / 
gehoord worden / ‘tgeen den Inwoonderen een ongeloofelijke blhdſchap 
beroozfaatit / alfoo men dan zoo licht geen noad en heeft ban ziek tc warden. 
De gewoonlijke tijd der regenen en winden / Welke men bp onfe Herfſt pra 

zoude konnen bergelgken/ begind ín de maand van December / en duure 57 
_got het einde ban Febꝛuarij / hoetwel’tte Alexandrieen te Rozette-aokt wel 
buiten deeſe tijd regend / Doordat Deefe twee plaatfen zaa dicht aande zee 
gelegen zijn. s Avonds boo? Pinkfter regende 't zeer fleck te Rozerre ín den 
jaate 1662, Ben 24 Nobember deg zelbe jaars regende ’t een weinig te Kai- 
ro, ende dagen waren ’er Duifteren Windig, Den ro, 11,14, en 15 ban 
De zelve maand sijner ook berfcheidene fwaare regenen hiet en daar gebal⸗ 
len; ’t welk genoegfaam betoond / dat het onwaarachtig ig / ’t geen men 
gemeenlik zegt / dat het in Egypten nieten cegend. 

Kk Beb ooſt dikwils in mijn reiſen zoo Dikke en bochtigemiftengefien / dat Dikke ea 
ze mp de hleederen zoo nat maakten / Dat een Kleine regen Die niet natter gez rentie Me 
maakt zoude hebben ; en tgeen noch meer te verwonderen was / is / dat 
dat in een Saiſoen gebeurdde/ Waar in men niet minder berwachtende 
was. ’tZelbe gebeurde mp ook beele morgens achter een / ín de maand 
ban Apeil ban den jaare 1662, wanneer ík ban Damiate na Kairo trol 5 t gez 
beurde mp ook / te Rozerre zijnde / ín de maand ban Junij; te Beneluef in 
De maand ban September; en ín de maand Lan October / komende ban 
%St. Anthonijs Kloofter. 
Deeſe Miſten heeft men beel meer omtrent Kairo, alg ergens anders, Mil-rijd, 

Gemeenlijk beginnen ze ín De maand ban November / boor het opgaan der 
Zon/ en duuren de gantfche winter. Ien zict'er ook wel tn de andere gez 
tijden deg jaars / en zelf8 ſomtijds ín De Zamer/ gelijk ik gefien heb ín ben 
jaate 1662, ín’t begin deg maands Nugufti/ wanneer ik / wederkeerende 

_ ban Fiumna Mohanan , een dorp hier vuren wegs ban Kairo gelegen / zulſt 
een dikken mift boben deeſe Stadzag/ dat ik baar alfoo weinig ban beken: 
nen konde / alg ban de Phramiden / Die daar Dicht bp zijn / hoewel de lucht 
ter plaatfe/ daar ik was / helder en geenfing nuftig was. 

… Fn alle de getijden deg jaars / balt’er des nachts/ Wanneer het Rlaar Groote me- 
en goed weder is / een zoo groote menigte Lan dauw / Dar het voor cen klef: Rn 
ne regen zoude konnen gaan ; maar wanneer de lucht betrokken iS / valt 'er 
gantfch niet ; en zonder Deefe dauw zouden de Kruiden niet konnen vooztko: 
men/ noch het graan kunnen waffen / de boomen botten/ nach de beeften 
ùtde wildermiffen teeven / vermits daar zeer weinig Fonteinen / en geen Ni⸗ 
bieren zijn / en Dat er zeer zelden eenige regen balt. 
t Donderd' er zeer zelden; erffnaldetid/ dat ik daar geweeſt ben hek don der 
ik'e niet meer alg tweemaal haozen Donderen / 't geen Was op — 

n anug⸗ 
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Januarij / en ben 4ban Man des jaars 1663, 
Betwee voornaamſte Winden/ die in Egypten regeren / zijn de Me⸗ 

— B rifi, en de Maltem, De Meriſſi, Daar hier Vaag ban gefpzooken ís / moet 
ij men bit ban weeten/ Dat niet alleen De zuide Linden zoa genoemd. worden; 

maar ook bie uit het ooften waaijen. Zp heerfchen twee maal in’tjaat/ te 
tweeten/ ín de Paafch-tíjd/ Camſin bp hen genoemd/ en ban de maand: 
November af / tot het midden ban JFebzuarij. Zu zijn ben geenen / bie 
De Nijl af-komen/ gunfiig/ gelijk ook de Schepen / Die uit Indien en Ara. 
bien Doo? de Roode Zee kamende/ na Sues gaan; maat Die de Nijlop: - 
waards baaren/ zyn zptegen ; waar door het komt/ Dat men bp wijlen 
dartig dagen befig is met ban Kairo na Girgéte baaren / "tgeen men, gez 
—— ín acht of tien Dagen doet Wanneer de F2002D-oofte Winden: 

aaijen. Ct etend AN 
De winden / welke De Egpptenaarg Maltem en ooli Teijnb noemen / 

— zijn de Weſte en Noord ooſte Winden. Zpbeginnenteregeren in't begin 
Maten ¶ han de maand Junij / en duuren tot Pobember toe. Beduutende deeſe 

tijd waaid ’er bykans geen andere wind. De Winden Mariſſi zijn heet / bez 
derben het graan/ en zijn vooz alle Bingen fchadelijk en gevaarlijk; deeſe 
daar en tegen doen de beuchten en graanen niet alleen groetjen ; maar ber⸗ 

_ heugen ookt menfchen en beeften / vermits zy koel zyn / en cen wakſierheid 
veroo2faaken, 5 
Zp flaiten ook de monden deg Nijls, en Deijhen de Zee daar ſodanig te⸗ 

gen aan/ Datzeden Nijl tot een Dluig berftrekt / ’tgeen de zelve Doet waf: 
fen/ en oorſaak is / Dat ze De belden en Geubels overſtroomd / en de Konſt 
Niolen met water vervuld. Zp beginnen ín. bun tijd op den middag/ of” 
Daar omtrent te waafjen/ en Duuren tot middernacht; maar Lan midder: 
nacht af tot middag toe / hoogd men ze bp na nooit / often minften zeer zela 
den / en met weinig krachts. * 

Koleurder Wat nu de Egpptenaars ín’t algemeen belangd / zy zijn ban olijf· koleur / 
Egypie- en boe hun Land berder ban Kairo na’t Zuiden legt / hoe zy beuinder zhn / 
naars, zelfg tot zo ver datdegeenen/ Die aant Nubien grenfen/ 't eenemaal / gez 

lijk de geboozene Qubiers / karftanfe-beuin zijn. 
——— Pun vooꝛnaamſte gebzeken zíjn de luiheid ende blooheid, Welke hen za 

brekene eigen is / dat 3p daar altemaal me’ beſmet zn /- ’t3p Kopten of Moozen 
Zy doen den gantfchen dag by na met anders / als / affe dzinken/ Caz 
bak rooken / ſſaapen / ledig zyn / of op De ſtraat ſtaan labbekakken ; t gees 
ne de oozzaak is / Dat ſy in alle konſten en wetenſchappen zoo dom als bee⸗ 
ftenzijn. Niettemin zijn fp laatdunkend en roemzuchtig; dochmet deeſe 
gebreken zijn de kopten noch meer alg de anderen beſmet; en / hoewel ſu 
ſeer wel weeten / dat fpt’ eenemaal hun Adeldom / hun Land / de Weten⸗ 
fchappen/ doeffening dec Wanenen / met hun eigene Caal / hun voor⸗ 
naaimſte Boekenen algemeene Hiſtorien berloozert hebben / en Dat fp-bart 
een doorluchtig en Dapper Polk / gelfjk fp eertijds waren / Slaaven/ en 
een berachte en haatelke Natie gewozden zijn / gaat echter hun hoog- 
moed fa ver / Dat fp fich inbeelden ganefch-niets/ wat het ook-zoude mo⸗ 

gen 
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gen weeſen / ban nooden te hebben; zelf Worben fr Kwaad / wanneer 
wp Europeers hen aanmaanen/ hun kinderen na Europa te fluiten / om 
Wetenſchappen te leeren / en te fien/ hoe men zich in t beftteten ban Lan: 

… Dente draagen heeft. 
De flechte lieden zn dieben / leugenaars / verraders / en foo begeerig 

na geld / Dat ze boozeen Meidin, of anderhalve Franſche Stuiver, hun 
eigene Dader vermoorden fouden. In hun handel zijn zp achteloos / en 
zeer veranderlyk / laftig in Gun ommegang; foo onftandbaftig ín bun bez 
loften/ dat men noch aan bun woorden / noch sok zelf aan hun eeden / 
geloof fan flaan; kort om / zy zyn zeer bequaam tot alles kwaads te doen ; 
‘tgeen ik felbe ín perfoon ſo wel onderbonden heb/ bat niemand daar in't 
minft aan behoefd te twijfelen. 
De Drouwen zijn gemeenlijk klein ban geftalte/ en bzuin ban koleur; Aard en gez 

alle bun ſchoonheit beftaat ineen wakker en lebend oog; hun berkeering daante der 
balt zeer berdzietig ; en De manier / Waar op fp gekleed zijn ig gantſth beveriche 
niet aangenaam, en fonder de minfte beballigheid ; maar de Bꝛouwen * 
Der lieden van Staat/ welke men daar uit verſcheidene plaatfen van Tur- 
kyen bzengt / zijn bep wat beter opgebracht / en ballen ín alle manieren 
beel aangenamer. 

VYFDE HOOFDSTUK. 
Oorfpronk des Nijls; des zelfs takken en monden, en aan- 

merkelijkftebyzonderheden, Werkingen van den Drop 
of Dauw, die op S, Michiels nacht valt, Groente des 
Nijls, enoorzaaken van zijnwasdom. Of den Nijl op 
een gezetten dag begintté waflen, enafteneemen, Bij- 
geloovige gewoonte by d’ Oude Egyptenaars omtrent het 
wallen des Nijlsgebruikt. SluisinEthiopien, Rosheid 
des voornoemde Riviers, en door welke middelen men 
des zelfs water klaar kan maken. Schade, die den Nijl 

_inzijnoverftroomen veroorzaakt, Verandering van fijn 
loop, Of de Koningen van Ethiopien den loop des Nijls 
van Egyptenkonnenafleiden. Eilandeninden Nijl; der 
zelver oorfpronk. Kolommen in Egypten opgerecht om 

den Nijl te meeten. 

Dit ontdekking Der oorſpronken des Mijls/ diein de boorgaandeeen: 
wende Philofaopen zoo veel an indd gekoft heeft / wi: 
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welke De grootſten deg Werelds faa uitſtekende koſten / ſonder eenige brucht / 
gedaan hebben / ſchnt alleenlyk voor De Portugeezen bewaard geweeſt te 
zijn/ Die De ſelven in onfe eeuws ontdekt hebben * 

P. Telles Jeſuiet zeid in zijn Hiſtoꝛie ban Ethiopie, te Lisbon gedrukt 
dat’er in het midden desKoriingrijks van Gojam/’t geen op twaalf graden ten 
weften vande linie Equinoctiael legt, en in de Provintie van Sakafala/ 
in een matelijk groot veld, omringd met hoogebergen, een klein Meertje 
is, omtrenteen {teen =worp in’ vierkant wijd, vol van kleine boompjes, 

Oorfpronk welke hun wortelszo door malkander gevlogten hebben , dat men in de Zo- 
desNijlse mer daarover heen kan gaan. « In*tmidden van dit Meer zijn twee groote 

en diepe Fonteinen; die niet ver van malkander ftaan ‚ waar uyt een zeer 
helder water komt ; % geen door twee verfcheidene wegen onder deze boom: 
pjes door ooftwaartloopt, en cen musket-{choot van daar, wend het fich 
nae’r noorde; een half mijl van deeze Fonteinen , ziet men een menigte wa- 
ters; ‘tgeen een maatelijke Rivier maakt, welke verfcheidene kleine Ris 
viertjes in zich ontfangt. Na dat deeze Rivier vijftien mijlen ver al ſwie⸗ 
rendegeloopen heeft, ontfangt hy een andere grooter Rivier, Bema des 
noemd, die hem nietalleen zijn wateren geeft, maar oock zelfs zijn naam 
verlieft ; een weinigje van daar ten Ooften ontfangt hy de Kelti en Bꝛanti / 
twee andere Rivieren ; noch verder zijn loop ooftwaart vervolgende , werpt 
hy zich in het Meer der Abyſſinen, Bar Gembea/of de Zee ban Bembeage- 
noemd, waar uitgekomen zijnde, zonder echter zijn wateren met die des 
Meers vermengdte hebben „ ontfangt hy verfcherdene andere Rivieren van 
een zeeraanzienlijke groote, enzelfsde Eokoze, dicht by,Egypten: 

Zoo haaft den Q l uit het Meer Dembea gekomen is, wend hy zich Zuid= 
ooft , laatenderen Ooften de Koningrijken van Beg-a-mid2/ van Ambara/ 
en van Poleka / en zich vervolgensten zuide keerende, laat hy ten Zuid- 
ooften het Koningrijk van &auba/ en van nieuws Ooft-noord-ooft keeren= 
de, laat hy ten Zuid-ooften Ganz / Gafata/ en Bizamo; vervolgens 
loopt hy door de Landen van Gongaen Gafte / en verder door dar van Faſ⸗ 
kalo; daar na komt hy in het Land van Funch / of in Qubie, en vansdaar in 
Egpypten. Zietbaarhetgeen/ Dat P. Tellesdaar ban fehzijft. … 
Daarenboven moet men noch weten / Dat de Nijl bp lſvan gekomen zijn⸗ 

De / kan het Zupde na het NRoorden loopt met eenzeer traagegang/ doch 
bol ban zwieren / berdeelende zich allenstkeng beneden Boulak ín twee groote 

‚Zijn armen takken of armen / waar bandeneen zich fn zee gaet werpen te Rozette, en 
en monden. Hen ander te Damiaten ; Daar. deeze Laatfte norh cen ander arm maaktte 

Sciobretilyemen , een dozp gelegen aan de Weſt kant des Nijls, en bp na 
half wege tuffchen Kairo en Damiaten , welke zich te Brullos ín zee werpt. 
Wehalvben deeze drie armen / is'er noch een vierde Welke doo? konft gee 

maakt / en niet bol waters is / algomtrent dartig Dagen in’tjaac. Dees 
zen arm begind aan het dorp Latf, tgeen / na Rozertre toe gaande/ opde 
Weſter oeber des Nijlsig / dartig mijlen ban Alexandrie , en loopt tot deeze 
Stad toe / Daar zijn Wateren zict in de zee onttaften ; en om Heeze reden ig t 
datde Egpptenaarg de zelbe onder De vechte monden des Nijls —88 eh 
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‘kk Weet niet/ ofer boven deeze bier noch anderen zijn / gelijk Herodo- 
tusen Strabozeggen/ bie ‘er tot zebentoetellen; beenmtw Egypten hedens⸗ 
Daags 30 geweldig beranderdig / Dat men bp na de naamen/ noch plaats 
zendeezer zeven Steden / baar ze/ Volgens hun fchrijben/ geweeft zouden 
ziju / niet meeten weet. \ 
De byzonderheden deg Nijlszijn / Bat hp opeen baften dag begint te waſ⸗ zijn by⸗ 
fen en afte neemen; 2 dat hu ín’t Begin ban zijn waſſen groen wozd ; 3 Dat zonderhe- 
bp pane tijd van zijn groente rood word; enten 4. Dat hy zomtijds han loop. der 
eranderd. 
Den haften dag / dat hp begint te waffen / ig den 12 Junij der Bopten / op war daz 

€ Welfie okercenkonit met den zeventiende ban De onze. Op deezen dag bieren hy begint ce 
zp het Feeſt banden Nardgengel S. Michiel, en dan valt den Bzop. wallen. 
Den Dzopig/ bolgeng’t gevoelen der Egyptenaars / niet anders / alg —— 
de barmhertig heid en zegen ban God / welke beftaat / na hun geloof / in Dropis. 
dat God op deezen Dag den Aardsengel Michiel ſtierd om den Hijl te 
Doen opzwellen; dit is't gemeen geboelen des Dolfig ; maar Die wat wijzer 
zjn/ zeggen dat den ®2op een Dauw ig / welke in het laatfte bierdendeel 
bandezelve nacht/ dat's te zeggen / omtrent den mo2genftond/ neder: 
bald; ’tgeen het zwellen ban de Nijl beraozzaakt / De lucht ban alle kwade 
Dampen / Diede zelve ten tijde Der Cambins befmetteden/ zuiberd / en ein⸗ 
delijk een wakkerheid geeft aan alle de dingen / daar zy op balt. 

_ Zp ig zeherlijk De cenigfie oo2zaalk han het (wellen Des Nijls, ‘tgeen Des zelfs 
men baatblöfelijk Befpeurd ; want zoo haaft alg zy gevallen is / begind den “kingen. 
JP allenskeng oufmakclijk te worden / en een groenachtige koleur te krij: 
gen / tot dat hp t cenemael groen geworden zy / gelijk of hp met kroos 
bedelitwas. k 

Deeze groente beſpeurd men niet alleen ín zijn groote Banaal/ maat Groente 
ooltin alle de Monden en Armen / Die daaruit ſpruiten; De bakken alleen des Nijls, 
behouden hun wateren in hun zuiverheid. 
Zommige jaaren duurd deeze geoente twintigh dagen / en anderen lan: 
ger; maar nooit gaatze boben de beertig. De Eghptenaars naemen Deeze 
túd/ datde Nijl groen ts il chat raviat z en men lijd Dan niet wepnig / bere 
mig deg zelfs Water Dau zeer onfmakelijk. en telijk balt / en dat het 

_ goed water daar zeer weynig te binden is. —79 
De Drop zulverd de lucht / en Dat ziet men zo baarblijſtelijſt / dat / zoa 

haaſt ze gevallen is / De peft niet meer gevaarlijk en is / en Dat’er niemand 
van ſterft. De ziekten houden terftandop ; en zo'er al iemand Komt ziekt 
te worden is ’er gantfch-geer gebaar me’ gemengd. 
Sy geeft een wakkerheid aan alle dingen / en wanneer ze op het Hoort 
balt/ kan men ’t níet alleen heele jaaren bewaaren / zander Bat ‘er de wurm 
ín komt ; maar ’t wozd ſelfs voedſamer alg het geen / Daar ze niet op gez 
ballenig; en om deefe veden ig het / Dat men nooit koorn op De folderg van 
den Gzeooten Weer flierd/ ’t en zp Den B2op daar op gevallen zy / op Dat 
het te beter bewaard worden / en bep ban de wurm magzijn. Waffen deg Nijls komt ban beefcheideng oo2faaken ; niettemin de eis 
. * it * en 
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Oorzaaken en De boornaamſte is de rjſing / Welke doop den Deop beroorfaakt word. 
wanherwaf- De geftadige regenen van Erhiopien, geduurende de maanden ban July / 
fen des Nijls. Juguſtus / en September / ’t geen de Winter-tijd daar te Lande ig ; en 

be ongeloovelijke menigte ban water / Dat ban De Bergen in de Fibteren 
balt / welke fich berbolgens ín den Nijl ontlaften/ helpt ookt niet weinig / 
gelijk men geloofd / tot Deefe groote oberblocd ban water; zhnde het na 
mijn oo2deel bpkang onmooglijkt / dat Dit rijſen of fwellen honderd dagen 
zoude konnen Duuren / en dat dít alleen dert Nijl tot zoodanigeen hoogte / 
als hp gewoon is te komen / zoude konnen doen waſſen. n 
®e darde oorfaakt / en Die / na mijn geboelen/ De geringſte is zijnde 

Nooꝛd· Ooſte Winden / Daos de Egyptenaars Maltem genoemd ; Deefe bez 
ginnen / gelijk wp hier voor gefeid hebben / te waaijen omtrent twaalf bas 
gen boo, dat den Pzop valt / te weeten / op den bjfde van onfe Juny / en 
Duuren bier achteteenbolgende maanden / fander Bat 'er fn al Die tijd eenige 
andere wind gehoord word; en / vermits fp blak tegen de monden Heg Nijls 
aanblaafen / en beletten Dat beg zelfs wateren níet af konnen loopen / zijn 
fn genootfaakt weer opwaarts te ſtlimmen / ’t geen de Nijl een weinigje doet 

ellen. 

ofaennij _ Deeſe zelde winden hebben aan berfcheibene Feifigers boet gegeben om te 
op een se- beweeren / dat den Nijl op geen gezette Dag begind te waffen; maar dat 
zere dag be: fulfig t een jaar vroeger /en ‘t ander jaar laater gefchied / / vermits men fam: 
Bor 1 MA rids befpeurd heeſt / dat hp ín ſchhn Loo? den zebentiende van Funp ge: 
das waſſen ig. Doch dit enig geenrechte wasdom; maar alleenlijk cen op: 

fwelling/ door de Noozd· Ooſte winden veroorſaakt. 
Bygeloovi-_ ¶ De oude Egyptenaarg ſchreeven de oorzaak van fijn waffen toe aan een 
— bpgeloeige gewoonte/ welke zp alle jaaren onderhielden / en Die bier in 
ny d — beſtond. Zp koebten een jonge Dochter / ſchikten die zoa cierlyn op / alg 
ronde: att Bedenlten konden / en wierpen ze vervoigens op den twaalfde ban bun 
wafen des Baonyofluny, gelök een offechande/ fn den Nijl; maat Amrueibn ilaff, 
eng — — op de Grieken veroverd hebbende / vernietigde deeze bervloelte 
ak ewoonte. 

d' Ingeboozenen / elke de rechte oorzaak ban deeze wasdom niet en 
Stuisio E- weeten / ſehrijven de zelve toe / doch sonder eenige grond / aan een Sluis / 

skiopien, welke |: zeggen in Ethiopien ín Den Nijl zelve te weezen / en Dien De Abiſſi⸗ 
nen op den twaalfde van hun Juny beginnente openen / ban Dag tot dag 
een weintgje meet openingg Daar aan geevende/ tat Dat het water op een zez 
here hoogte gekomen ig / anneer zy op den beectiende ban hun Septem⸗ 
ber Die weer allengskens beginnen te fluiten / eben op De zelbe manter / als 
zy Die voorheen geopend hadden. Maar ikt weet niet/ Dat iemand tot noch, 
toe die Sluig ooit gefien heeft. : J 
De groente vergaan zijnde / begind den Nijl rog en boben maaten ſlijk⸗ 

achtig te worden; buiten twijfel is't Dan / dat het ſwellen gedaan is / en 
dat de wateren Der regenen ban Ethiopien ín Egypten komen / welke ban 

deeze holeur zijn / ter oorzaak Der roode aarde / dien Deeze wateren ban De 
bergen daarte Lande met zich in Egypten fleepen / alzaa’t onmaoglijk J 

Rosheid 
ges Nijls, 
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dat het land Lan Egypten, 't geent’ eenermaal ſwart ig / hem Beeze haleuc 
zoude konnen geben. | 

Niettemin hebben zp een middel om dít drabbig en ros water fa helderen Hoe men nd 
klaat alg JFontein-water te maaken; ten welken einde / zoo haalt de wa: NG uid 
ter · dragers de kruiken gevuld hebben / zy met cen bal ban geftampte/ en maakt. 
tot deeg gemaakte Amandelen / daar wakker ín beginnen te ſchommelen / 
— ad het water binnen feet weinig tds fo helder alg goed Fontein- 

er : 
Op be doypen daar men dit doen fo gemakkelk niet bekomen kan/ diez 

nen 3p fich ban Perzik -fieenen/ op de felve manier toegemaakt. Ook 
ende mp wel laten feggen/ dat het meel van kleine boontjes de zelve wer⸗ 

g doet. 
®’ Egpptenaarg gelooven / dat den Nijlook opeen gefette Dag afneemt/ _Of de Nijl 

te meeten ops den zeventiende ban hun September/ of op beu bierentwin: «zag ze 
tigfte band’ onfe, op welke dag a Feeſt ban db Opheffing Des Rruis neemt, 
bieten. Ditgeloof ſtaat bij hen ſo baſt / dat/ Bie Daar tegen wilde ſpree⸗ 
ken/ booz belachelijk en gekt gehouden zoude worden. 
FK beeld mpin/ dat het geen / t welk hen Dit gelooven Doet/ is / ten 

eerſten / Dat men daags na dit JPeeft alte de dijken opend / welke aan deeſe 
zhde ban Kairoleggen/ Die men tot deeſen dag toe gefloaten/ en Dao? gez 

de lieden be waardgebhauden had/ op dat niemand der geenen/ Die 
water ban nooden mochten Gebben om hun landerpen te bevogtigen/ die 
zouden openen; zulks dat / den Nijl na beefendag beel meer Tands / al 
bante boozen/ oberficoomende/ en zijn wateren niet hooger klimmende / 
zp seggen / dat hp niet meer en waſt. 

2 @m dat men Daags nade opheffing des Rruis zijn wasdom aande 
,Kolom van Mikias niet meet waaren neemt / noch doo? de Stad uitroept / 
gelift men ban te vooren deed / en dat zy fich inbeelden / Hat men dat doet / 
om dat hp niet meer en Waft, 
î Omdat / vermits de getijden in Egypten geregeld zijn / ent by na een 

geſette Dag ban begin en einde hebben / de Ioo2d-oofte winden / Welke beel 
tat Beg felf wasdom bybrachten / naden zeventiende ban hun September 

_ ophouden / en Dat de Zutde winden fich verheffen / en het water des Nijls 
wit de belden Drijven. k 

_ Poewelbeeze redenen krachtig genoeg ſchijnen om het geboelen der Kop⸗ 
ten te doen fland grijpen / kan menechter / zander de felbe te wederfjgees Des Schrij- 
ken / beweeren/ Dat den Nijlma deezen dag noch waffen kan ; bermitg De 75° Soro 
Nooꝛd· Ooſte winden / en de vegenen ban Ethiopien, ſommige faaren lan: over, 
ger kunnen Duuren / alg andeten ; en alsa kan bp noch wat Waffen / zon: 
Der Dat men ’t gewaar Wozd. 
En zeker / 'tí8 menigmaal gebeurd / bat deeze winden tot de maand bar 

Sovember geduurd heben ; en men heeft ín Den jaare 1662 in De Kalits of 
Niool ban Kairogefien / dat deg nachts na de Opheffing deg Liruig het was 
ter daar drie bingeren hooger gewaffen was / algdaagsgteboozen. Doch 
biet tegen zou men konnen inbzengen / * dit geen rechte wasdom —* 

3 
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maat eer de uitwerking Lan eenige verhindering omtrent de bal-Deuren of 
beuggen/ Meike buiten Kairoleggen, Doo mp/ ik geloof er van / geen 
mp Get waarfchijnelijkfte dunkt. 4 

Hoelang Uit her geen / dat wp tot hier toe geſeid hebben / is het licht te beſpeu⸗ 
het walen ten/ hoe zeer verſcheidene Vieifigerd gedwaald hebben / Wanneer zp ong 
Bee ae foehen twijg te maaken/ Dat den Nijlntet boven Be beertig dagen en waft. 
— Want fo men zijn wasdom rekend ban den ſeventienden Junt /t welk den 

dag is / dat hy begint te waffen / tot den biecentwintigften September / op 
welke Dag hy begint afte neemen / fiet men/ Dat hp ten minſten honderd 
dagen achter een waft. 
Men hoefd geen grooter bewhs daar ban / alsde gewoonte der Kopten / 

Die ín hun Jetten een Bpfonder gebed Doen boor het waſſen deg Nijls, ban 
den twaalfden ban bun Baoriof funijaf/ tat denachtfte ban hun Babe of 
October, ’t geen in’t geheel honderd en twintig dagen uitmaakt; biddende 
God / Hat hphem tot de noodzakelijke hoogte om de Landerpen ten bol: 
fen t° oberftroomen/ Wil doen Waffen. 3 , —DJ— 

Gevoelen De Kopten / Die hedensdaags een zeer onweetend Balk zjn / ſchryben 
der Kopten deeſe geſette afneeming aan een wonderwerk toe. 
wegens her Du vieren Dien dag het Feeſt ban d’ opheffing des lruis / en hebben een 
‘des Nijs. Sewoonte ban alg daneen laruis in De Mis te Wijen of te zegenen / twellt 

zn berbolgeng ín Den Nijl werpen /. fich inbeeldende/ Dat dit hetis / ’tgeen 
zijn wasdom flut. 4 
Hun Patriarch zelve placht in voorige tijden deefe Ceremonie met cerr 

groote pracht en heerlijkheid te verrichten ; maar / vermits de Mahome⸗ 
taanen hen tegentoo2dig niet toe en ſtaan openbaare Proceſſien of Omme⸗ 
gangen door de Steden en Borgen te doen / Doen de Prieſters't / teder in 
zijn Dorp / ín’t geheim. 48 
Be werkingen / die het Pijl-water booetbeengt/ zijn deeſe. 

Werkingen 1. Deroozfaakt Get den geenen / Die eerft ín Egypten komen/ wanneer 
ee in — ban drinken / een buik⸗ loop / Die hen ten minſten acht Dagen bp- 
— ĳ t. } 

2, Baard het een ſchurfdheid / die alle jaaren de geenen / die Daar Lan 
— / Wanneer den ‚Nijl begint te waſſen / geweldig hinderlhyken laſtig 

alt. A jer 
Deeſe ſchurfdheid is zeer dun / en Klein / en openbaard fich eert aan de 

armen / vervolgens op den maag / en berfpzeid ſich eindelijk ober ’t gant: 
fche lichaam / t geen een bzeemde en onberdzaagelijke feukte beroogfaakit. 

Niet alleen worden de geenen / Die Pijt-water Drinken / Daardoor aans 
getaſt; maar ook Die niet anders alg water uit de bakken deinken / Welke 
uit de Nijl gebuld worden. Dit duurd omtrent ze weeken en mag wel 
boozeen Der flimfte plaagen deg werelds gerekend woeden. Jie 

3. Doet het ín de maanden ban Tunij/ Julij / Auguſtus / en Sep: 
tember / geweldig fweeten ; doch de overige tijd ban het jaar berneemt men 
Daar deeſe werking niet ban. uid nand 
4. Maabt hee na zijn oberſtrooming belanden bet / dooz de flijm/ welke. 
het daar op laar. 82 Wan⸗ 
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Wanneer den Nijl overloapt/ Doet hr grootefchade; Want niet alleen Schade die 
neemt hu groote ruken Lands han zijn oeber mee ; maar hy werpt zelf Fin over 
biekken en Dorpen Die hy mijn leap ontmeoet/ om bet / ’t geen men qe: ttroomen 
noegfaem/ wanneer men langs de Nijlreisd / aan De puinhoopen / en brok: RS 
ken van Bwifen / welke menlangsden oever fiet / bemerken kan. PA Ve 
ols veranderd bp fomtijdg zijn laop ; Want ten tjde/ Dat de Arabiers / verande, 

bolgens het verhaal ban Mekkin Arabiſch Biftozij- Schrijver / Egypten ring van 
bermeefterden/ Befpoelde hj De muuten ban Caflr iAcemma, 't geen een zijnloop. 
gedeelte ban het oud Kairo is / en liep Dicht boor bp de Berk ban Muri Mon- 
kure, welker ſtraatte diec tijd Haret il Bahr, of de Rivier-ftraact genoemd 
wierd: -entegenwoo2dig ig hp daar wel ruim een mijl ban daan. É 

Laat ong nueens fien / of de Koningen ban Ethiopien den loop des Nijls of ge x⸗- 
ban Egypren konnen af-leiden / en d’ Inwoonders doo? honger doen flet- ningen van 
ben / gelijkt men malkander gemeenlijk wijg maakt. Ethiopien 
Dan die geboelen ben in / riet tegenftaande de ſwarigheden / welke Pater Vo ES 

Telles ín3tjn Hiftorie van Ethiopien bpbzengt/ De redenen / Die mp Dat gypren kon- 
Doen gelooven / sijn 5 nen afleiden, 

1. Gen Brief van David, Woning ban Echiopien, gebrnaamd Kon- 
ftantijn, aan Abn Seid Barkuk, Uoning ban Egypten, geſcheebven in't 
jaar der Martelaars 1193. k Deb daar een af-fchaife ban in't Arabiſch / 
But welk Gn deefen Honing van Egypten op twee berfcheidene plaatfen ban 
zijn Brief Dzeigd/ dat hp den loop des Nijls ban Egypten af-leiden; en alle 
de Inwoonderen doo? hanger zal doen vergaan / zo hp niet af-laat ban de 
Kopten / welke hnzyn Broeders noemd/ kwalijk te handelen. Hp beroemd 
fich/ dat hp ban God dit voorrecht / ’t welk hp aan geen zijner Boozzaa⸗ 
ten ontdekt had/ verſtregen heeft. 

2, Bat de lioningen Van Echiopien in Der daad Hen loop des Nijls in E- 
gypten, ten tijde ban Moftan Sir, een Der Kalyphs ban Egypten, belet 
bebken; ‘tgeen hem den Patriarch der Kopten met zeer rijke gefchenken 
aan den Koning ban Echiopien Deed zenden / om hem te bidden/ Den dijk / 
welke hy had doen maaken / Die den foon des Nijls ban Egypren af-lcide / 
te willen wegneemen; ’t welk den Koning ban Ethiopien, ten gevalle van 
Ben Patriarch hem toegeftaan hebbende; groeide den Nijl Drie elboogen it 

een nacht / dat genoeg was met De hoogte / Daar hy ban te boozen toe was 
gefkomen/ om het Land te bevochtigen. 

t Eerſte dat de Baeemdelingen in ’t réizen langs den Nijlín acht neemen / Eitanden ia 
is de menigte zijner Eilanden / Waarvan er eenigen zo groot zijn / Dat ze den Nijl. 
twintig Italiaanſche mijlen ín den omkring hebben; ’t geen een groote 
nieuwsgierigheid baart om te weeten ban waarzp hun oorſpronk geno⸗ 
men hebben. 
De meeſten dezer Eilanden hebben hun oorſpronk genoten uit de ſtukken 7 
en brokken der Barken/ welke daar zijn blijven leggen/om Dat ze fr hipbzeukk pronk, 
geteden hadden / gelijk daar zulks zeer Dikkwilg gebeurd, ter oorzaak Lan 
Be onecharendheid en plompheid der Schippers. Den Nijl nu een zeer 
modderachtige Aihier / en zijn laag zeer traag zijnde / vergaderd KE 
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ftond een menigte ban flijk en vuiligheid om de minfte dingen / Die daar 
maat ín leggen tgeen De zelven mer er tjd / Door ’taangroejen ban noch 
meer diergelijke ffoffen / tot Eilanden maakt. À 

wienze Gelijk men’et alle dagen nieuwe ontdekt / en Dat den ſtaat der zaaken 
tocbehoo- Ban Egypten net meet en veranderd / zederr Dat ze Door Sultan Selim zʒelbe / 
* toen hp daat was / geregeld wierd / en bat deeze nieuwe Eilanden niet op⸗ 

getekend en zijn ín de Boeken deg Divans van bie tijb / zijn ze ooh aan den 
Grooten Deer niet cijngbaar; maarden Pacha, verpacht ze Boop zijn pro⸗ 
fjt/ aanden Bafcief bande Pzovintie / in de welke ze leggen / of aan dens 
geen Die ’t hem belief d, dl 

Kolommen _ den heeft opp verſcheiden tijden beefcheiden Kolommen bier en daar in E- 
in Egypren gypten opgetecht / am den Nijl ín Den tijd ban zijn wa / te meeten. 
— De eerſte wierde te Menuf, of Memphis, dooz bebel ban Joſeph, Zoon 
om den BĲ pan den Patriarch Jacob, op-gerecht ; maarin gebolg ban tijd berbatten 

"_sfjnde/ Deed'er een vijfte Vroptifche Fufftonw/ Deluka genoemd / twee an: 
Deren maaken; d'eenet’ Infine of Thebe, ende ander te Achmim, 

Deezen / 300 wel als de eerſte door de langheid ban tijd berballen zijn⸗ 
Del rechten de Grieken een ander op in Caffr iſſcamma, ban welke men feid/ 

‘ec noch eenige oberblijffelen zjn. sin 
Na Dat Amruibnil aff Egypten heroverd had / deed hj ten zelben einde 

een ander teInfineopsechten. Deeze Bleef ín Weezen tot de tjd ban Abd 
il aziz ibn Mervan, ftalfjplj ban Egypten, Die een niette Uolom te Hel- 
van, een plaats/ die hem zonderling wel aanftond / ſtellen deed, 
De laatfte van alle deeze RKolommen ig degeen / die int Eiland Roude 

ſtaat / welke noch ín zijn geheel fg. Zp wierd ovgereche dooz Bebel ban 
Azamed ibn zid il Nittuchi gelijkt men zien kan ín Makrizi, fn Serrur, ens 
andere Arabiſche Hiſtorp ·Schrijvers. 

SESDE HO O FD S EU Ka 

Befchrijving van de Kolom Mikias, en fwaarigheid omde 
zelve re ziente komen. Oude en hedensdaagfche ma- 
nier vanden Nijlte meeten. Op wat dag zy des zelfs was- 
dom beginnen uit te roepen „en byzondere. gewoonte daar 
omtrent gebruikelijk. Befchrijving des Purs van Argenusy 
enop wat manier men het waffen van den Nijl daar by 

„ weeten kan; mitsgaders de plegtigheden , die daar toe 
aengewend worden. | | 

ende Tj naam van Mixias wi insijn echte betekening niet anders zeggen / 
ij Deen plaats / Daas Brendan Maat —* —— 
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enkel ban Mikias fpzeekt/ berftaat men daar alleenlk bp de Golam/ Die 
ín ’t Paleis ban het Biland Roude ftaat/ om het waffen tan den Nijlte 
meeten. 
Wat het Eiland belangd / men noemd het Roudeof Hof, tet oo:saaks 

bat het een plaats van bermaak / en bal ban ſchoone hohen is. t Legt 
nge tegen ober Oud Kairo, daar't omtrent cert musſiet · ſchoot ban Daan 
is. 
Deeze olon ffaat in ’t Paleis van't Eiland Roude, gelijk top hier vooꝛ swarigneie 
* hebben; om daar nute komen / moet men dear cen groote en zeer ee 
chootte Moſquee paſſeren; waarom bet De Briftenen zeer moepelijk balt de Koromee 
zelbete zten / vermits de IDahometaanen / mzonderheid in Egypren / hen 
niet toeftaan in hun Moſqueen tekomen / geloovende / Hat ze verdoeind 
en ontein zijn / en dat ze Die Doo, hun inkomen ontheiligen. 

Niettemin bzacht ík en mijn Keig-gezel Thomas Brewne, door middel per «iz 
ban geld / 300 beel te weeg / Dat ton bp de gedachte Rolom / geraakten. be:thrijvinge 
Dp ftaat ineen affchutfel/ in het welke het water deg Nijls dao? cen wijde 
Tuoolontfangen wozd. Beftofig wit mavmer-fteen / en zijn gedaante 
achtkantig. Man alle deeze acht kanten of hoeften is hy berdeeld ban boven 
tot beneden ín twee-en-ttuintigelboogen. Deeerſte elboog / ban boen af 
te rekenen / is gedeeld ín biecentwintig declen of bupmen ; be tweede ig niet 
berdeeld 5 Doch De datde ig gelijk D' eerfte afgetekend / 't geen aldus beurs 
om beurt tot de elfde elboog toe gaat. sbat k 

d' Gerfte elboog ban De tweede Kant of hoek is niet berdeeld ; maar de 
tweede al; de darde weder niet / ’ geert ook aldug tot de elfde toe vervolgt / 
welke/ met alle de oberigen tot beneden toe/ in achtien Duimen berdeeld ig. 
Alle de andere kanten zijn ook zodanig verdeeld / alg gezegtis ; zulks dat 
alled’elboogen/ Die aan d'eene kant verdeeld zijn / benevens de geenen koz 
men / die aan D'ander hant niet geteekend af berdeeldenzijn. Hier bp eel 
men alle dagen het waffen des Nijls. 
… Ge Kopten geben voor/ Dat Jan Mekarkes, een deorluchtig FP an ban 
hun Natie / en Gouverneur ban Egypren boog den Beifer Heraklius, Dit 
ores met de Kerk / welke tegenwoordig een Moſquee ig / heeft doen 
ouwen. 

CToen tijde dat het Kriſtendom in Egypten bloeide / placht een hunner Prie⸗ Onde ma- 
ſters Den Nijl te meeten ; en Dit gefchtedde met / alg te dzie vuren na den — den 
middag / en na de Mis. Den laatſten Priefter/ Die hem mat / wierd Rad- NMute mee⸗ 
dat genoemd. Deeze / om dat bhp zich had laaten beſniden / kreeg tot 
bergelding Dit boorrecht/ Dat niemand / alg sijn manlijke af komelingen / 
Den Nijlzoude mogen meeten. Ibn Raddat, Die deeze bediening waar nam/ 
— ik in Egypten was / is ban deeze linie en Kade of Rechter ban zón 
croep. 
De Mahometaanen / hoewel anders gefmoozene branden Der Kopten / et 
Houden noch hedengdaags eenige manieren of gebruiken Welkenade gees a iche 
nen / Die zy ten thde/ Dat hun Prieſters den Nijlmaten/ oeffenden/ gez manier, 
tijken; want zp meeten den Nijl hedensdagas niet / als op den ——— 

a 
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Dat’g te zeggen / Degna-middagdten drzie uuren. Die hem meeten /moes 
ten Kadis of Rechters zíjn / ‘tgeen bp de Mahometaanen een Kerkelijke 
bediening is / ooli en meeten zy hem niet/ voordat zy zich gereinigd / en 
Gun Vefper-gebeden gezeid hebben/ ’t geen met de Mis der kopten bon 
wel overeenkomt. J 

Ibn Raddat, of een ander Kadis, aan He Kolom't getal der duimen / wel⸗ 
Ke Den Nijl gewaſſen is gemerkt hebbende / neemt driemaal water in het 
bol ban zjn handen / en werpt dat na de lucht. Vervolgens zeid hn het 
Vapittel ban Fatha, of 't eerſte Kapittel van den Alkoran. Dit gedaan 
zijnde / gaat hp weer heen / en brengt de tijding van Ddeezen wasdom aan 
Den Pacha, of Gouverneur ban Egypten. 
Den 29 Junh / zijnde den dag der Apoftelen Petrus en Paulus, beginnen 

Op marlas 3p zijn wagdom door de Stad van Kairo uitte vaepen. _ Deezen dag is dert 
dömvegin- 26 Van Baony, of Junij der Hopten / op wellezp den Feeſt Ban Den Engel 
nenuitte Gabriel bieren. Zp noemen 3e ín de taal ban Gun Land / Befciaret innil 
roepen, be Maffr, of den dag van d' uitroeping des Nijlste Kairo. _— 
Byzondere Die deeze wagdom uitroepen / onderbhoudeneen gantfch byzondere gez 
— woonte; te Weten / Hat zn nooit in't begin recht uitroepen het getal Der 
der uitroe- duimen / welke den Nijlalfe dagen waſt maar zp bewaaren er een zeker 
pers, getal van by zich / totdat den tijd na by is / Dat men den Kalitz moet door⸗ 

ſteeken. Ap boorbeeld/ za de Nijl Den eerſten Dag tien Duimen gewaſſen 
is / zullen zy' er den volgenden dag niet meet alg zeben of acht uitroepen / 
en twee of drie verfwijgen; zoo hp op cen ander Dag twaalf duimen 
walt / zullen 3p’er niet meet alg acht of negen Lerkondigen. Aldus 
berbolgen zy tot twintig Dagen toe / Wanneer men Den Dijkt/ die 
het water Deg Nijls ín be Riool ban Kairo Belet te komen / moet 
Booefteelken ; ern Damn ontdekken zp alle dagen cen gedeeite Deezer 
Duimen / welke zp han te boozen berfweegen hadden / cn hoegen die by 
de maat / tot de welke den Nijl tn Der Daad gewaſſen ig ; ’t geen zp aldug 
verbolgen tot den dag / Dat zy roepen auf alla, of Dat de Nijl tat zijn nood: 
zaakelfjfke hoogte gekomen is / om al het Land ban Egypten te bevochti⸗ 
gen. Zpdoendit/, na zy zeggen / om bet Dolf meer vreugdete beroorsaz 
ken / met bet zelve een groote menigte ban Duimen te beckondigen omtrent 
dentyd / dat men hen den doortocht moet openen / ’t geen hen een gelukz 
kig jaar doet hoopen. 

Haakende Den Nijl heb ikt noch iets aangemerkt / ’t geen de nieuwsgie⸗ 
righeid der Geletterden Wel waardig is / en Daar tat noch toe geen Euro⸗ 
piſch Beiziger een naauwkheurig verhaal ban gedaan beeft. 

Paot van Ar- Cot Argenus of Germis, gelijk het Polk Get meteen bedurvene naam 
genus. noemd / cen Woep/ dicht bp Behneze, Dtad ín het middelfte Egypten 

gelegen / is een loofter ban Kopten / benevens een fiech aan de Benige 
Maagd toegewijd / daar een Put is / Welkers Water alle faaren/ opde 
nacht dat den ®zop balt/ tot zodantg een hoogte waft/ Bat men Daar uit 
gogdeelen kan / hoe veel elbaogen den Nijl dat jaat boben De zeftien waſſen 
zal, Om dit nu se weeten / gaat men aldug ce werk. ha 

€ 
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Des aande Loor de nacht / Dat den Drop valt / gaat Den Kadi metben roe, 5 
oudſte des Borps na deefe Herk / by ſich hebbende een katoene ſioord met waren des 
acht knoopen getekend / ieder omtrent een Duim bzeed ban den ander ſtaan⸗ Nijls daar 
be/ aan welkers einde een ftuk loots gehecht ig, ®eeze koe2d hangt men ín by kaa ves 
% bpsijn han een groote menigte bolkg op dert mond ban De Put/ zulke °° 
Bar het laot het bovenste des waters raakt. Dit gedaan zijnde/ fluiten 
— de mond ban de Put wel dicht toe en dzukken Daar ſelfs hun zegel op / 

aar na sp inde Werk totden mogen toe wagten/ om te fien/ hoe beel 
bet water ban beezen Put die nacht gerefen is. 

Zoo haaft den dag begint boorte bzeeken/ neemen zy hun zegel Baar af/ 
openen De Put / haalen de koord op / en fien uit het waſſen deg waters / en 
uít Get getal Ber knoopen / welkte nat geworden zijn / Boe beef elboogen den 
Nijl Dat jaat boven De zeftien Klimmen fal/ rekenende boog ieder knoop / 
die nat gewsden is / eenelboag; zulks dat Wanneer?er Bier knoopen nat 
geworden zijn / den Nijl Dat jaar twintig elboogen fal waſſen / en aldus 
gaan zy ook met de overige knoopen te werkt. 

SEVENDE HOOFDSTUK. 

Viflchen, die in den Nijtgevonden worden. Befchrijving 
van de gedaante eneigenfchap der Krokodillen. Groote 
fchade , die de zelve te wateren teland doen. Hun op- 
rechte lengte, benevens het getal , en grootte humer 
Eijeren, en manier vanuitbroeden. Oorfpronk vanden 
Varal of Egdifch. Wat'er van den Trochilos en Dol- 
phijnen van Plintus te gelooven ſtaat. Hoe lang de Kro- 
kodillen zonder eeten konnen leeven, Manier van hun 
teelen, &c. 

kennig bau gehad heb / zijn Deeze volgenden. : 
n Variole, welke de befte ban allenig ; men binder / die Defe honderd  Virchen, 

ponden wegen ; na deeze zjn de Buni en Den Houd, waar ban de laatfte werkse in den 
zonder ſchobben / en niet zeer fmakelijk if / ter oorfaak van zjn Weekt- en gel Soren, 

heid; de Kefchue; Den Abelde; De Mifcht ; De Taaban-me, af Paaling 5 
De Lebis; De Schilan; De Krokodil; He Kerfche; de Tirfe; De Bure, of 
Den Harder ; de Kel be me, of De Zee-hond; de Bulti, Bie na De Variole 
De befte Difch ban den Nijlig, en Deeze heeft ſchobben; be Ferefme, oft 
Zee-paard; De Sebuga; De Fokaka, of de Mn die zoo cond als 

2 een 

De voornaamſte Bifichen/ Welke men ín ben Nijl bind / en daar ile 
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gen Bal word / wanneer hp zich opblaasd; de Reade, of de Kramp, of 
Stomp-vis. Alle deeze Biſſchen witgenomende Variole „en Be Bulti, zijn 
bau een lelijke fmaali/ en geweldig week / doorz dat den Nijl een zeer flijkks 
achtige rivier is. — 

SeUronodil/ in't Arabiſch Timzah genoemd/ Get wonderlhkſte en 
get aammerkelijkfte Dier zijnve / ’tgeen men ín Den Nijlbind/ dunkt het 
trip miet ondienftig/ een bpzondere Befchaijbing Haar ban te Doen; ten 
welken einde / om Daat te netter en te naauwkeuriger in tegaan / 1 mp 
eerſt Dienen zal ban De geene/ Die Plinius Daar Lan Doet / en vervolgens 
daar bp voegen / ’t geen tk zelve Daar ban aangemerkt heb. 

Deezer wijzen Katuur- kender zeid; Dat den Krakodileen viervoctig 
Dier is, tgeen groote{chade, zowelin'twater, alsop’t Land doet; dat 
hy van allede Dieren, dieop’t Land leeven, deeenigfteis, die geen tong 
en heeft, en die in’t eeten het bovenfte kaakebeen verroerd ; dat hy twee 
rijen groote tanden heeft, en dat hy gemeenlijk langer als aten elboogen 
is; dathy eijeren voort-brengt van groote gelijk als Ganzeneijeren , dathy 
diebuiten ’t water broeid , en dat hy ze netter zelve plaatze brengt, daar de 
Nijldat jaar komen zal, gelijkof hy een voorgevoelen daar van had; dathy 
deeenig{te vanalle Dierenis, die, nain zijn begin zo klein geweeft te zijns 
toteen zoongemeene groottekomt; dathy, om zich te verdedigen, met 
klaauwen gewapend is, endat hyden huidop de rug zo hard heeft, dat'er 
geen wapen zofcharpis, geen daardoor kan booren; dat hy den dag op't 
land, en de nacht in’t water ‚ doorbrengt ; en dat, wanneer hy wel ver= 
zedigdis, en dat hy met den muilopen , en detanden noch vol van d'over- 
blijffelen des roofs, welke hy verflonden heeft, op de ftrand legt te (luie 
meren ‚daareen Vogeltje komt» Crochilos genoemd ,„'t welk zich voed met . 
het geen , dat het daar vind ; en hem door het pikken , waar mede het hem 
kitteld, terwijl’them detanden {choon maakt, in dit poftuur in (laap doet 
vallen. Datden Schneumon/ die hemvan verre waarneernt, daar op in 
zijn keel kruipt, en vervolgens in zijn buik dringende, hem ’tingewand 
ſtukken bijt, en fterven doet; dat ‘er Dolphijnen in den Nijl zijn „welke hy 
zegt een zeer{charpe graad op den rug tehebben , daar zy den Krokodil , die 
hen geftadig volgd, me’ dooden , dienende zich ten dien einde van een by- 
zondere loosheid; want veinzende bevreesd voor hemte zijn, verbergen 
zy zich onder’twater, en zich vlak onder zijn buik ftellende, doorbooren 
zyhemdie. … 

Dn eindigd zijn beſchrhving met te zeggen/ dat dit beeft vervaarlijk ie 
voor de-geenen, diehetvlugten; maar vreesagtig voor die ’t vervolgen; 
dat het inꝰt water zijnde, zeerzwak, doch buiten t zelve, geweldig ſcharp 
van gezichtis;, dathet, geduurendede winter, zichin eenig hol verbergd, 
daar het vier gantfche maanden zonder eeten overbrengt; dat het zeer lang 
leefd, en dathetzolanggroeid, tot het fterft, 
Ziedaar / Wat Plinius bande Krokodilzeib. Wy zullen Dit nw eend on: 
BSO en Daar bn boegen / ’t geen wy zelve Daar ban aangemerkt helte 
ben. 

IE 
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% Is waar / datde Krokodfleen Diet ig / ’t geen zich geweldig in Egyp- Groote 

ten bzeezen Doet door de groote ſchade / welke het re land en 1 't Water Doet; hade, die 

want het eet niet alleen alle de Biffchen / Die ’t ín Den Nijl betrappen kan / han en 
maat’t berflind ook de Kemels / Buffels / Paarden / Schaapen / Banz en co rand 

den / kleine Yinderen ; kozt om alleg/ tgeenhet op’tland achter haalen doen. 

nan / trekkende het in deeze Nivier / daar Get alleg berflind/ ’tgeen het in 
zijn geweld gekregen heeft. gan 
Wat zijn lengte belangd/ Welke Plinius zeid gemeenlijk boven de achtien 

elboogen te weezen ; ’K weet niet van hoe veel duimen hp den elboog neemt ; 

want beefcheidene Hcokodil-faagerg hebben mp berzekerd/ Dat hp alle jaa: 
ren niet meer algeenelboog groeid ; en dat / Wanneer hu tot twaalf gekaz Hun lengte. 

men is / bp gantſch niet meet en waft; zulks dat / bolgens deeze lieden / 
de langſte Krokkodil niet boven de twaalf elboogen zouden haalen. Zoo dit 
nu waar is / zou den %rabifchen Schrijver / welke Ibn Beitar ín zijn Boekt 

ban be Wieven en Planten aantrekt, zich ook bergift hebben / wanneer 
bpzeat/ dat men Brokodillen bind/ Die den ſtaart ze / ’ hoofd twee / en 
* oberige deg lichaamg acht elbaogen/ lang hebben. / 
De eperen / Die hy legt/ welfte ſomthds rot het getal ban dartig maar hing 

naoít totdat ban honderd komen/ gelijkt een zehet ñeiziger zeid / Zijn alzoo Ee, everen; 
groot / alg die det Stcuig-bogelg/ Welke bp na drie maal zoo groot zijn alg en maniere 
Ganzeneperen. Zoo haaſt hp die gelegt heeft / Draagt hpzeap teen of’t van vitbroe- 
andet epland tan Den Nijl, eit berbolgens met zijn voorſte hlaautwen cen ““°* 
bol gemaakt hebbende, berbergt hp ze daarin, dekt ze met zand toe / cn 
maakt De plaats weer zooeffen / alg ze ban te boozen geweeſt is / op Bat 
niemand ze foude konnen binden. Aldus laat hpzefoalangleggen/ tot 
bp doe? fijn natuurlijke ingeebing Weet / Dat de jongen hun gedaante ver⸗ 
Kregen hebben ; ban gaat hp ze ontdekten / en De doppen met fijn muil gez 
broken Gebbende/ komen de jongen daar uit / en loopen terftond na den 
Nijl, Zu / gelk’er altifdeenige bederven / ig 't uit decfen / Dat den Eg⸗ oormronk 
diſch / welke d' Arabiers Varal noemen / en Waar ban Wy in't berbolg De van dea Va- 
beſchrijving zullen Deen / voortkomt. ral,of Haag- 
Been Plinius zeid Van den T'rochilos , heeft berligting ban naoden ; diſch. 

want men fou wel honderd jaar in Egypten mogen braagen / wat dit voor 
een Dogel is / ſonder dat men Daar aait iet ban zoude konnen bernecmen. 
Ziet hier dan / 't geen Beitar daat ban zeid ; Wanneer den Krokodil ver- war zer van 
zadigd is vanden roof , welke hy verflonden heeft, dít zijn De waagde ban prinii zro- 
deeſen Nrabifchen Schrijver / loopt hy uichct water, en gaat inde Zonleg- chilos te ge- 
gen flaapen ; nu vermits ’er altijd iets van de vuiligheid tuſſchen de tanden oaren 2% 
blijft zitten, daar wurmen vit groeijen, komt’ereen klein Vogeltje, den 
Weitavinierongelijk, in zijn muil, ’tgeendeeze vuiligheid, en ook zelfs 
dewurmen, zoo’tereenigevind, opeet. Alsden Krokodil nu voeld „dat 
hy niets meer in zijn muilheeft, doethy ze toe „ om ook dit vogeltje op te 
eeten; maar de Natuur daar in voorfien hebbende, inet her twee fterke pennen 
op hethoofdtegeven, voeld den Krokodil zich daar door niet zoo haaft ge= 
ftooken, of hy doet den muilterftond 5 open, daar dit vogeltje dan uite 
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% Beb berfchefdene Tooren gebraagd / of zp een Bagel kenden / die twee 
pennen op sn hoofd had ; doch niemand wift up daar in te recht te hel⸗ 
pen; 3p zeiden mp wel/ Dat er in Egypren den Sakfak was / Die ik zelve 

Dikmaalg gefien Geb wellte altijd omtrent Ben Krokodil is / om dat hp 
zich voed met de over bljffelen / Bie Gp tuffchen deg zelfs tanden bind. t Han 
Derhalben wel weezen / dat den Sakfak Der Moozen / en t vogeltje / daar 
Beitar van ſpzeekt / den Trochilos Gan Plinius zu; Waar vanik het oordeel 
aan den Leezer laat. re glee. 

Egyptifche Dat aangaat den Ichneumon , welke de Arabierg Nims, en Wp den. 
— Egyptiſchen Kot noemen ; t is waar dat hp den ſarokodil door de keel tat 
ingewand in ft de buit ſtruipt / en Dat bp heur ’t ingewand aan flukken bijt; en niet al⸗ 
Stukken, _ Teen daer hy dat den Krokodil / maar ook de Remels / Buffels / en andes 

ve Dieren / Wanneer 3p in't Beld eggen te flapen, 
—— t Been Plinius ban de Polphijnen zegt/ is niet Wwaarfchijnclijk ; Want 

Vis, die des men ziet ‘er geen in de Nijl; maar mogelijk 18°t den Tirfe, bermitg Dit De 
op cel 5 eenigfte Difch is / die hemden oorlog aandoet ; Deezen Tirfe is vand gelijk 

een ſchild of beukelaar / en eer Degzelfg jongenop/ Wanneer hp ze maat 
betvapven fan, — - 
Dat de Krokodillen lang zonder eeten konnen leeben / gelfjk Pliniuszegt / 

is een waarheid / waar ban ikt zelf De ondervinding gehad heb in wee / 
Hoe lang Welke ik lange tjd in’tleben hield, k Bader een in mjn Babiner / die 

zy pel tuimeen/ eneen ander / Die zeg boeten lang mag / welke tk in mijn Leider 
henleeven, Hield; ’k had lem met een fleck rouw den muil doen tocbinden / op Dat hp 

de geenen / Die Gem kwaarmen bezien / geen kwaadkonde doen. Zp leef? 
den alle beiden bp na een maand / zonder iets teeeten; en de Mooꝛen zei⸗ 
Den mp / Dat ze veertig dagen konden leeben / zonder eenig voedſel te nee⸗ 
meu. 

Hoe veer Fn ’t geheel hebben fp twee-en-fehentíg graate en fer ſcherpe tanden ; 
tanden zy aar ban fp ‘er fed en dactig in het bavenfte/ en aak zoa beelt in't onderfte 
hebben. · ¶ Kaakebeen hebben ; inboegen bat Ibn Beirar fich bedziegd / wanneer hp ín 

zijn Wiftorte der Dieren zegt / dat fp'er feftig in het bohenfte kaakebeen / en 
beertig ín Get onderste hebben / en bat’er tuſſchen ieder twee groote ſcharpe 
tanden eert bierltante ſtaat; wantik/ die er beefcheidene / 500 in 't leben 
alg dood gehad heb / heb naoit in eenfge deeſe berſcheidenheid ren opficht 
Der tanden gebanden ; in tegendeel hek is altijd gefien/ Dat fp ze ſcharp en 
eenparig hadden. | 

zap poorten „ Pun bier paoten sijn verzien met graate fcharpe klaauwen; De twee voor⸗ 
en klaau- ffe hebben teder vijf van den ander gefchetdene bingerg ; doch de twee ach⸗ 
wen. terfte pooten hebben er maat bier/ welke aan maſkander gehecht zijn Door 

cen dun bel / gelijk dat der water-bogelg. EN at 
dꝰ Arabifthe Schzijers fag, dat Den Krokodil zíjn builigheid boog 

er Tes Ben muil uitwerut / Doo? dat bp geen uitgang onder De (aart Heeft ; en Dat, 
vuiligheid fn balten na mugkus ruiken; maar gelijk ik ban’teen/ noch t ander / 
loten; geen enderbindina gehad heb/ han ik Daar niet zekers ban (eggen, 

Vermits den Krokodil ban zele / wanner hp op den rug legt / niet ger 
op den 
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op den buit kan komen / en Dat het wijfie noodfakelijk met Den buik 
bin hoog moet leggen / Wanneer het mannetje haar bekennen zal/ — ook tec⸗ 
—— zñ hun dingen niet zoo haaſt gedaan / of het mannetje helpt haar * 
eer op den buik / opdat de Jaagers haar niet en betrappen. 
% Zal bp alle deeſe aanmerkingen noch deeſe voegen / Dat men aan't 

hoog einde ban Kairo een groate menigte ban Úrokodillen / en Die gruwelijk 
beel fchade doen / in den Nijl bind ; Daer men er in tegendeel aan bet laage 
einde (eer weinig bind; zelfs fegt men ook / Dat de geenen / Die daat gevon⸗ 
Den worden / niet gevaarlijk zijn. 
De Mooꝛen geeven daat twee redenen ban; d' eerſte is Dateenbunner redenen. 

Heiligen / Sidi Ibrahim il Zughi, of Heer Abraham van Zug genoemd / de waarom 8 
elven befwoozen heeft / om ze te beletten booy bp Kairo te loopen / ende Pen aan 7 

lieden lwaad tedoen; d'anderig/ dat er / bolgens hun zeggen / een Ta- „an ” Kairo 
liſman onder De kolom ban Mikiasig/ Die hen/ za haaft zy daat kamen / cen menigte 
ecben doet, 6 “ f J— 
Maar / gelijkt ſeker is / Dat men er aan deeze zijde ban Kairo fiet / hoe⸗ sg keken 

wel felden ; Dat komt / feggenfp/ van dat den Talifman , Bie andet Deefe einde by na 
Lolom is/ het ouderfte boben leggende fijn grootſte kracht berlieft / en scen ca 
oorfaakig / dat ſu op den rug daat vooꝛ bp kunnen (wemmen. | 

ACHTSTE HOOFDSTUK. 
Aanmerkelijkfte Boomen in Egypten. Wonderlijke ei 

genfchappen van den Boom Doum. Zeldzaamfte Voge- 
len; en uitfteekende kracht van den Vogel Sciamta. Me- 
nigte van Struis-vogels, en der zelver byzonderheden 
omtrent het uitbroeden van hun Jongen, 

NEgypten fiet men beelderhande aanmerkelijke Boomen / WwelkeinEu- Aanmerke- 
ropa niet gebondenen wmazden. Onder anderen heeft men ?er Den Lebe- lijkfte Boo- 

ka, waar ban de Koptifche Diftorp-fchrijverg berhaalen/ dat hp onfen PLP E 
Weer aanbad / toen Gy te ICChemunein kwam / Stad in Middel-F.gypren, ° Lebekas 
Dicht bp Melave ‚na’t Poorden toe. Deeſen boom ig hedendaags zeer feld: 
En À want ik heb 'er ín alde tijd / dat ik in Egypten geweeft ben/ maat 
en gefien. 
Den Hilelgie is cen groote dooꝛnagtige boom. K eb er een geſien in't _Hilelgie ; 

Klooſter van Abuhemus, ín Middel-Egypten, en bp narecht over Melave, Gî, meer al: 
gelegen. Ien zei mp/ dat hpeen bucht dzaagt / gelijk de geele Dadels. * 
De Wilde Vijg-boom, in't Arabiſch Gomeize genoemd / is een der ge 

| meenſte 
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meenſte Boomen / zoo wel alsde andere Vijg-boomen, Die vierderlet zijn ; 
rdegemeernc/ 2 banFium, 3 van Europa, en ten 4 Avodlis. De Palm- 
boomen , fn 't Arabiſch Temer genoemd / zijn De gemeente ban alle de 
WBoomen / ende veugt/ Welke (pp dragen / ig meer als ban vñſtigderhande 
berfcheidenefaazt. Ook heeft men ’erde Nebka, Die een flag ban de Miko- 
koulierig; De Zante; Die d' Acacieig 5 Ben Maftik-boom, waar banik’et 
twee gezien heb ín de Hoben ban S. Anthonijs Kloofter. De Karobis, 
Dd’ Atles. De Tamrhennes. De Seijals, die / na ilt geloof cen wilde foort 
ban d’ Acaciefg. Be Kally, in't Arabiſch Cheijar Scembar genoemd; de 
Granaat-boomen 5 De Oranje-; be Gitroen-; De Ceder-; He Kwee-appel- 
boomen. De Seffafs, Die De Wilgenbaam is; He Perze-boomen; D' A- 
mandel- ; De Sypres-boomen ; De Mocheits gf Sebefte, waar ban De vrucht 
goed om te eeten is / en Daar men ook De lm ban maakt; D° Alars; de 
Mirthen 5 d' Adams-Vijg-boomen ;, in't Arabiſch Mouz genoemd ; de Keb- 
bads, Die Oranje- Boomen zijn / welke Appelen D2aagen ban een uitftee: 
kende groote ; De Keffe Mariam, of De Hand van de Heilige Maagd. 

Bicenfchap.  @en Doum, of Mikokoulier , is ooft een zeer zeldzaame Boom in Egyp- 
ig chap- e > ° vite í 6 5 

pen van den ten ; Want ik heb ’er niet meer alg drie in mijngantfchereiggesien. Dees 
Doum, zen Boom heeft twee byzondere eigenfchappen/ 1 dat sijn bladen níet uit 

en ſpruiten / alg aan Get einde der takken / en met groote boffen ; ten 2 dat 
ze aan De einden zoo gelijk zijn / dat Wanneer men Deefe Boſſen fiet / men 
zeggen zoude / Dat ze met een fchaar zea gelijk gefneeden Waren; 3e zjn 
Dunenlang/ cn geljkten by na die banden Palmboom. Pen Stam ban 
deezen Boom beeft berfcheidene zeer dikkke tafslken / Die weer andere kleinder 
tahjeg hebben / Welke t' eenemaal op de manier vaneen gaffel zjn / en aan 
ps punten de bladen zoo met boffen uitſpruiten / gelijk wp gezegt 

en. | / 
Men Geeft ‘er ook beelderlei Planten / Waat ban men er eenigen fn Eu- 

ropaziet / en eenigen nergens / algdaarte lande / gebonden worden. 
De raarfte Pogelen / Die ik in Egypten gezien / en Daar ik bpzondere 

kennis ban heb / zijn 
Sciamtaen Gen Sciamta, die na Den Struis-vogel een Der grootfien is / Diemen 

zijnkracht. Sien kan; hpigsoofteck/ Dat bhp volgens ’t bericht / Dat men mp daar ban 
beeft gedaan / een middelmatig man in de lucht kan opboeren; na deezen 

zijnde Arenden, De Gieren, in’t Arabiſch Akab genoemd / welke uitfteez 
frendegroot zijn; de Haddafs; De Havams; de Baz ; De Heddahs ; de Sakrs; 
De Sciahins; De Bafcieks ; en De Ramhs, welke altemaal Bieren / Wie: 
Ken-Dieben / en Sperwers ban berfcheiden ſoorten zjn. Noch heeft men 
‘erde Mezaz, en De Bogaz, anders genoemd Ge mel il Bahr, of Rivier- 
Kemel, enín’t Nederduitſch den Pellikaan ; De Sakfaks, Die een ſterke en 
fcharpe pin hebben aan de boeging ban jeder hleugel; De Abyſſiniſche 
Hoenders; De Reigers ; ende Wilde Ganzen; behalben noch een mentgte 

— ban andere Vogels / die ons met hen gemeen zyn. E 
Menigsevan  @e Struis-vogels zijn daar oaf by menigte / en inzonderheid ín de Woe⸗ 
oe ſtine of Wildermſſe / Dao: welke men na S. Anthomjs Kloofter gaat / baat 
9 ik er gantſche voegen gezien Geh, é In 
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In een oud Arabiſch Manuſcrint heb ilt een zoo bpfonder ding ban deez 
fen Dogel geleefen / Dat ik niet nalaaten kan het zelbe hier in te voegen. 
Wanneer deefe Bagel / ſtond'er gefchzeben / zijn eperen wil uitbzaeden/ elke 

gaat bp daar niet op fitten / gelijk andere Pogels Doen ; maat het man: heaen om- 
netje en het wijfje Broeden Die met hun gezicht alleen uit; en Wanneer een trent hee 
ban beiden zijn boedſel moet gaan zoeken, berwittigd hp doop zijn ges vitbroeden 
fchzceutw zijn makker daat af / diedan zoa lang ffaan blijft met Be oogen zongen. 
opde eperen geveſtigd / rot dat Den ander wedergekkomen zy. Als deefe nu / 
zijn baedfel moet gaan zoeken / verwittigd hp op de zelve manier den ander 
Daar ban / om hem daar te doen blijben/ en op Dat ’er altijd een ban beiz 
Den op de eperen mag ſtaroogen /tot Dat De Tongen t’ eenemaal uitgebzoeid 
zijn; want / zoo zy maareen oogenbitit bun oogen daar tan af-Wendden / 
zouden de eperen bederben/ en Daar zou geeneen Fonguit voortkomen, 

* 

ENDE ROOD STEN, 

Des Schrijvers aankomft tot Damiaten. Kafteelen om den 
doortocht na de zelve Stad te verhinderen. Befchrij- 
ving van Damiaten, Aanmerkingen raakende het ondiep 
worden des Nijls, Befchrijving van Manzoura, Semen- 
nut, Mitgamir, en Sitfe, Menigte van Duiven-huifen 
tuflchen Damiaten en Kairo; en op wat manier de zelve 
gemaakt zijn. Wonderlijke Boeren-Jagt, Komft des 
Schrijvers te Boulak, en vertrek vandaar na Kairo, 

DE baornaamfte Busonderheden ban Egypten Den Teeſer nu in't als 
gemeen voor oogen gefteld hebbende / zullen wy met onfe Keis boozt: 

baaren / en vervolgens berhaalen / wat ons Get aanmetkelijkft in de felbe 
Maen ig/ en wat cen nieuwsgierigen Keiſtger ín Egypten te zien 
an komnen. 
Wy kwaamen Han Lan Bogaste Damiaten, op den 18 ban Maart deg DesSchrii- 

Jaars 1661, daar wy ſtil bleeben tot den acheften ban de bolgende maand/ FLS Kom 
Wanneer Wp ban daarna Boulak ginger / 't geen cen Doo?-Srad ban Kai- en. 
roig/ Daar wp aankwaamen op den twaalfden ban April. Ondertuf: 
fchen zagen wp de voornaamſte plaacfen/ Die’er bande mond des Nijls te 
Damiatentot aan Kairo zijn / waar van gp bier verbolgens na De ozdze ban 
bun gelegentheid de befchzijbing fultfien. 

Zoo haaſt men uit de Zee in den Nijl orci men aan des zelf mond/ 
ten 
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Kafteel van ten Ooſten/ een ond Kaſteel / °’t geen klein en feer verballen is /t Welk de 
den HL Lo- Franſchen feggen gebouwdte zijn daor den Heiligen Lodewijk Woning ban 
dewijk. Branktik / wanneer Gp den Meeſter van Deefe Stad wag. t Is bierkant/ 

en heeft op ieder Hoek een half · vervallen ronde toorn / op de welken eenige 
ſtukſten Geſchuts leggen / om den dooztocht te berdedigen / houdende ge: 
ftadig eenige Mooren detwactytDaatop. * 

Het Dorp _ MNiet ver ban Dit Kaſteel / en aande zelbe zyde / Den Nijl opwaarts / is 
Bogas. een atm Dorp Bogasof Mond genoemd / ter oorſaal Dat het aan de mond 

des Nijlslegt / ’t geen het Arabiſche woord Bogas betekenen wil. 
Indie Poep woonende apitemen der Germes, Hie de Satken en an: 

Dere baactuigen / die door Ben mond des Nijlsín of vit Zee willen / achter 
fich boozsfleepen / en den Weg wijfen / Die daar feer gebaarlijkt is / door de 
menigte van Zand-banken/ welke men daar entmoet. 

Deefe Germnes zijn feet lange Barken / gemaakt om de Schepen te lof: 
fen/ en De felben buiten de Zand-banken te fleepen. 
In dit felbe Darp zier men de beginfelen Lan een ander vierkant Lafteel/ 

Onvol- maar waar Ban de muuren niet hooger alg Dzie of bier bademen opgetrok⸗ 
eake Kar Ken sijn/ en ſonder fchju ban ooit Verder opgebouwd te fullen worden. Dok 

í beeft men’er twee Kalitſen of Aioolen / Die geduurende het gantfche jaar 
es ain water nit den Nijl zijn om De Kanderpen met gemak te konnen bez 
vochtigen. 

Kafteel om. Eenige honderd ſchreeden boben Get Dorp Bogas, aan d' andere kant 
de doortocht DES Nijls, is een ander Kaſteel / om des zelf g mond te berdedigen; inboe⸗ 
te befcher- gen Dat de twee Kaſteelen / die den doortocht Bp Damiaten op Deefe Bibier 
men beſchermen / niet blak tegen ober malkander leggen. 5 
Befchrijving De Stad Damiaten, Die hierna bolgt/ in t Arabiſch Damiat genoemd/ 
van Damia- fg een zeer vermaarde Stad/ gelegen aan de Ooſt kant banden Nijl, acht 
zen. Italiaanſche mijlen ban sijn mond. Ja Kairoig’t degrootſte / de ſchoon⸗ 

ſte / De ryliſte De bevolkſte en De beroemdfte Hoop-Stad / die er in 
gantſch Egypten is / vermits De bequaamheid des handels een onuitſpreke⸗ 
die menigte ban Bolk uit alle plaatfen ban Turkyen Dagelijks derwaarts 
trekt. 
——— gebouwd op de Nijl, ín de gedaante van een halbe Maan; de 

genheid Wateren ban Deefe iwier / Die haar huiſen aan Die fant befpoelen/ eu de 
meufgte Der ſchoone Moſqueen / maaken het aangenaamste gezicht deg 
weerelds / De berfcheidenheid der Barken en Saiken / die doorgaans in 

| Des zelfs haven leggen / niet weinig daar toc helpende. 
Eortifca- Zp heeft noch muuren/ noch eenige Sterkten/ alg alleen een hooge 

men, tande Toorn / Welke aan het einde ban de Stad ſtaat / van de zee kantafte 
rekenen / Daar noch wacht / noch gefchut opig. 

Handel Men druft daar geooten handel in Vlas / Lujft/ / Kaffa / en Linden; 
SRE fa men heeft mp berfelserd/ dat er alle jaaren wel bijf honderd zeilen na Tur⸗ 

kyen teefikken/ 300 Saiken/ Galjaoten/ alg groote Barken / altemaal 
met Bft alleen gelaaden. 

Maasfatu- · ¶ Men maakt er aok een groote menigte ban fchoone Stoffen ban — 
ande ECT, 
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Bande fatfoenen koleur / wellie ín beeemde Landen berftuurd worden; ook 
wozden 'er beel Harders gefouten/ Diedoo2 de gantfche Eebant m cen 

groote achting zin. 
De Stad word beſtiert Boor een Aga, Die Ben Pacha Daar zend / Welke/ regeering. 

Boven beele andere profijten / Die Deeft bediening hem aanbzengt/ fien Paras 
alle Dagen neemt ban teder Herberg daar men Brandewijn Lerkoopt / 
waat ban het getal zeer groot is. Bf trekt hp 'er ban ieder Kraak / cn elke 
Saike/ die aankomt / ig gehouden hem er zes-en-dartig te betaalen / en 
beertig/ wanneer ze uit be haven loopt / zonder De tocballen / welke zn / na 
De gewoonte Der Turken / hoog genoeg doen loopen; Want hp nam uit on: 
ze Saike alleen ze baten Cypeiſche wyn / ieder van zes Metres, en ieder 
Metre Doet twintig potten hoewel men ze hem niet fchuldigen Was. En 
naauwelijks konden mijn Leig - gezel en ik boor zijn voof- zieke kſlaauwen 
een Fles⸗ Gelder / welke wy vol wns ban het Land ban Kefrowan had⸗ 
den / beſchermen. ß 
De Urhgslieden / en inzonderheid de Janitzaren / Zijn Daar ongemeen Bezerzing. 

baldadig. Ien heeft 'er maat twee honderd / et omtrent twintig 
pays. ú 
De Kriſtenen / die daar int meefte getal zijn/ zijn de Grieken / Welke …… 
—— honderd Huisgezinnen Kunnen uitmaaken; Gun Kerkis een °°°" 

oofd· Kerlſt. 
“Omtrent acht Wuisgezinnen zyn 'er maar Lan Kopten; waar uit men Kopten, 
Wel beſpeuren kan / in welfte een getal en achtig 3 hedendaags onder Le 
Mahometaanen zijn. 
Dan alle de Hoopmanfchappen / wellie men langs de Zee in de grootſte 
menigte na Damiaten baerd/ is het hout; ookig’ daar zeer noodzaake: 
lk/ zoa om te wacmen/ alg tot het bouwen Dee Buizen en Schepen; 
Want men heeft het zeer weinig in Egypten, en inſonderheid in het Laage, 

Geduurende mijn verblijf im deeſe Stad Lond ik mp zekker dag bp geval — 
int gefelfchap ban een oud Uapitein han een Saihe/ een Maromet ban Teno 
Geloof. Deeze zei my / datde Nijl tuffchen Bogas en de Stad alle jaaren diep worden, 
ondieper wierd; en dat hy aangemerkt had / dat'er ban vijftien elboagen des Nils. 

_ Waters / welke hp/ bijftten faacen geleeden/ daar gevonden had/ tez 
genwoordig naauntelijks bijftien boeten maten; en Dat Dit Kwam ban het 
fand / ’tgeen den Nijl geftadrg Lan zijn oever af-beeckt / en met zich ſleept / 
Dat zteleindelijk aan des felfS mond vaſt zet. Wier uit trok hpeen gevolg / 
dat het te hzeezen ſtond / dat deefe Rbier vt eeniger tijd ban Pogas tet aan 
* atd niet meer te bevaaren zoude weezen / voornamentljk beo, groote 

chepen. — 
De Stad Manzoura, of d' Overwinnende, reſidentie plaats des afs nan ricine 

ciefs tan Dekahbie, ig een groote en zeer fchoone Srad/ gelegen aan DE van man. © 
Ooſt kant deg Nijls; doch des zelf hutfen zjn echter nietop den Nijl gez zoura, 
Bouwd/ gelijkt die ban Damiaten ; maar daar is een breede ſtraat tuſſchen 
beide Daar men gemeenlijkk Wandelen gaat. Men Geeft 'er beel ſchoone 
Mosqueen; maar alzoo Wp booz Die in níet aan land gingen / had ik 
(iet hl 2 geen 



36 Zee- en Land- Reizen van 

geen gelegentheid am deefe Stad op't naauwſte te bezichtigen / eneen per⸗ 
fi tinente befch2ijbing daar vante doen. 

„ptiven. Op den weg ban Damiaren na Kairo ziet men een ongeloofelijke menigte 
fchen Da- tan Ourbe-Guizen/ ’ geen zoo Heel t° aanmerkeliker ig / om dat men er 
miatenen fn gantfch Egypten noch zoo beel/ noch op dat fatfaen gebouwd / bind. 
— Deeze Duive-huifenbeginnen te Mitbedti, een Dorp dicht bp Manzou- 

ra aan de zelbe kantnaKairotoe. Men Ziet er anderhalf dag-reisen ber - 
zulk cen menigte / Dat men ſich daar niet genoeg ober berwonderen kan; 
want ín alle de Bozpen / welke men onder weg ontmoet / 15 geen een Puig / 
Daat’er geen een of meer Bp en is. 

Hoedanie de <p zĳn altemaalop de grond / ban aarde alleen / en vierltant / gebouwd / 
ant — doch boven meteen ſpits toeloopende. Pan binnen zijn fe zeer wijd/ ent 
maakt zijn, doorgaans met aarde pannen verſien / in De Wellen de Buiven hun neften 

maaften. Enop dat ſe zouden konnen ruſten / heeft men ban buiten rond: 
omftokkenfteefen/ Daar ze op gaansitten ; en daat uit kan men Wel oor⸗ 
Beelen / of’t gezicht ban een zoo groote menigte ban diergelijke Duwe⸗hui⸗ 
fen aangenaam 3p/ of niet. 
De Mooꝛen / Die met ong inde Barken waren / feiden mp / dat men er 
ín deefe Dorpen tot Lijftien tae boorcen Para gaf / Waar ban de beertig cen 
Franſche troon maaken. 8 

De Stad Se- Semennutigeen groote Stad/ gelegen ten Weften des Nijls, ín de Kaf- 
menaut. ciflikban Garbie , en níet ber ban de Stad Mohelle Kebire, of Groot Mo- 

helle. Dyis gebouwd opde manier ban een Driehoek / welkers boet ſich 
langs den veber deg Aiviers uitfteeht. De Warken / Die daar boorbp haa: 
ren om na Kairotegaan/ zijn gehouden daat aanteleggen/ en den tol te 
beraalen/ die daar gefteltig. Atettemin hoefd meu fich Daar niet langer 
opteljauden/ algten hoogften een uut. 

Destaamie Half wege tuſſchen Damiaten en Kairofegt Mitgamir, een feer fchaoneen 
gamir. matelijk aroote Stad/ gelegen aan de Boft-kant deg Nijls. Hier gingen 

wyte land / en zagen een menigte van fchoone Buifen/ en een zeer fchoone 
Bazarof Markt, Daar wp alderhande leeftocht ín overhloed bonden. _ Wier 
Geert ook eenn grooten hoop Koptische Kriſtenen / en beel meet alg te. 

amiaten, 

bet Dorp JLecht tegen ober Mitgamir, te weeten aan De Weſt-kant Des Nijls, legt 
* Sitfe, cen groot en ſchaon Doen / belhoozendeonder De Kafciflik ban Mo- 

helle Kebire , daar wp aanſchouwers waren ban een Wonderlijke jagt/ dier⸗ 
gelijke men zeer zelden fiet / en welke aldus in't werk ging. 

Wonderlijke ¶ Eenige Boeren karen den Kafcief ban deefe Probincie komen bragen om 
Boeren-jagte een zeker vecht / ’t geen hp gewoon wasbenteberaalen. Den trafcief die 

geweigerd hebbende / (landen de Boeren tegen hem op; maar de Spahis / 
welfke hp op hen los liet gaan / deeden hen wel haaft de blucht neemen. Deez 
zeramplaligen/ díe te boet waaren/ ſich zoo Dapper dooz een hoop Buiterg 
ziende vervolgen / wierpen ſich / om niet in hun handen te ballen / op’t 
baaftigft ín Den Nijl, en begaven zich tot ſwemmen / om aan de andere 
kantte komen; dach altemaal niet eben zeer in Deeze kunſt ervaren zijnde / 

zagen 
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zagen tp ’er ze elendig boo? onze oogen bevdzinken. 
In Hoog-Egypten ig een ander Dorp / ook Sitfe genoemd / Waar Lan 

ík op een ander plaats ſpꝛeeken zal. _ heg 
Ben twaalfden April / des namiddags te twee vuren / berlieten wp dec 

zen acm deg Nijls, welke ſich ban de groote Nivier affonderd / en na Da- 
‚miaten{oopt/ entraden inden Bogas, of Kanaal van,Boulak, t Weer / 
dat uitfteckend fchoon was / gaf mp gelegentheid om de fcheiding der twee 
takken of armen deg Nijlste bezigtigen. Pk bond / Dat de geen / Die na 
Rozette gaat / nat Qooꝛd Goſten; En Dat Die na Damiaten leid / na’t 
oorden faopt ; en Dat ten aanfien Lan Deeze/ Kairo Zuid-zuid-ooft / en 
baar Gafteelten Zuiden legt. 

Wier ontdekt men baoz d’ eerſte maal de twee grootſte Ppramiden / die te 
deefer plaatfe ban een hoogte fchnen te Weezen/ hoeweld' eene ongelijk 
hooger is / alg den ander. 

_ Pan deefe ſcheiding deg Nijls intwee takken af / totaan Boulak toe/ ig 
maar omtrent anderhalf uur wegs / hoewel andere Schehbers verſekeren / 
dat heter ze mijlen Ban daan ís. je 

degen den abond te Boulak gekomen zijnde / bleef it Baar tot deg ande: 
ten Dags morgend / wanneer ík ban daar / met mijn Feig-gefel na Kairo 

Komft te 
oulak en 

vertrek na 

bertrokk/ daar wp tegen De maaltijd aankwamen / na dat wp alboozens / Kairo, 
boo? onfe komft / aan het Tol· huis ban Boulak ieder omtrent twee Hol⸗ 
landſche guldengbetaald hadden / ’t geen Haar een gezet vecht 18. 

fn id 

E-TEN DE +HOOEDS T UK. 
re RE 2 _ 

Oorfpronk des naams van Kairo. Des zelfs Stigter,  Pleg- 
tigheden daar omtrent waargenomen „ en kwalijk uitge= 

vallen. Kalits of Water-loop van Kairo, en des zelfs 
verfcheidene benaamingen ; benevens de manier, op wel- 

_ kedezelvegeopend word. Kerken der Kopten te Kairo , 
_eninChandak. Mofquee van Giamail Aſſar. Maho- 
metaanſche Priefters , en der zelver macht. Vleefch- 
hallen van den Grooten Heer. « Verfcheidene Orders der 

‚ Krijgsknegten, en hun beraaling. 

M An boorneeme was eerft een wijdloopige befchrijbing te doer ban alle 
de bpzonderheden van deeze groote en doorlugtige Stad ; maar fez 

se NE 3 dert 
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bert een tijd herwaards gemerkt hebbende / dat de groote werker cer ver⸗ 
driet / alg voldoening / aanbzerrgen/ inzonderheid hedensdaags nu men. 
niet al kleine boelijeg leeft / zal ikt hier maar alleenlijk verhaalen De byzon⸗ 
derheden / welke de andere Betzigerg niet aangeraakt hebben, of daarzp/ - 
bp onkuide in De Arabiſche taal / geen naautwkeurige beſchzybing ban 
Gebben konnen doen. Die daar meer ban Weeten Wil / Kan zich dienen ban 
anderen / Die msgelhks ban Egypten gefchzechen hebben. 

Oorfpronk „ De Stad van Kairo neemt zijn naam ban De Planeet Mars,ítt’t Arabiſch 
des Naams, il Kaher genoemd/ welke naam haar gegeeven wierd / volgens ’t fcheiven 

ban Serrur Arabiſch Hiſtorn · Schryver/ om Dat De Jondamenten ban 
haat muuren gelegt Wierden / Wanneer, deeze Planeet in zijn Afcendent 
was / ’tgeen bpongelutt aldug gefchiede. e 

WiedeStaa _ Giauher Urhgsoverſte van Meezle din alla , een der Walfiphs ban Egyp- 
heeftdoen ten, hoozgenomen hebbende cen nieuwe Stad te doen bouwen / —— 
bouwen. gel-plaatg zijns Meeſters / inden jaare 362 ban De Hegire / gaf bevel aan, 

de Dtarreltijkkers ban cen goed Aſcendent Wwaatte neemen / om de Fonda⸗ 
menten daar van te leggen / opdatde nieuwe Stad gelmkkig / en ban een 
lange Duurzaamheid / mocht zijn. — gr 

Deeze Starreltijkers Deeden met eenn Koo2d omringen. alle De plaats / wel⸗ 
ke met muuren beflaoten zoude worden / en. aan deeſe zelbe koord een menig: 
te van klokjes baft maaken / om de Metſelaars te waarſchouwen —2 
damenten daar van te leggen / Wanneer fp hen Daos 't geluid deezer Klokseg/ 
al fp eenig goed Afcendent gewaar wierden / het teekten Daar ban zouden 
Ê * bLeeven. 

fugbe· ¶ Ondertuſſchen wilde Get ongelult / dat een Aaave op deeze koord kwam 
ruſten / op het zelve oogenblik / dat Mars in fijn Aſcendent was / en heb⸗ 
waargeno- bende doo2’t gewigt zijns lichaams de koord doen ſchudden / en De klokjes 
mene jp klinken / Gegonden de Metſelaars / gelaovende Dat Dit het trecken was / gez 
Bevallen. lijkerhand ban alle kanten de Fondamenten te leggen ; ’t geen de Starre⸗ 

hikers niee zoo haaft vernoomen hadden / of zy oozdeelden uit dit qudat 
teeken / datde Stad Peeniger tijd ingenamen zoude worden daor een Ober⸗ 
winnaar / die uit Romanien, nu Turkyen genoemd / ’t geen onder Mars 
legt / / zoude komen. Deeze boozfegaing Geeft men naderhand Waar he: 
bonden / Wanneer Lijf honderd en ſeſtig jaaren daat naSulran Selim Han 
Konftantinopolen , oofd-Dtad van Romanien kwam / en miet alleen de 
Stad / maar aak het gantfche Land / innam/ en den. Stam hunner Ko⸗ 
ningen / met denlaatften opte hangen / berdelgbe, amants 
Hoewel zp gelaafden/ dat dit afcendent de Stad ongelukkig zoude wee⸗ 

zen / lieten zpechter nietde zelne Kahera, „of. Kairo, gelfjk Wp in Europa 
zeggen / te noemen ; en Deeze naam heeft zy ook tot op den huidigen dag 
behouden. Zp is uitfteektende magtig / vk / en door haar handel / zoo 
groot geworden / dat zy alleen onder aliede Steden ban de Tevant / of ’£ 

ge Ee ern aanle Haar gele- „… B 18 gelegen In. de VEEMAA AE 4 ltedes Weerelds / ZANDE VU, 
— van een e Sea welke Sp terr often Geeft / Die Gaat — 

mj lig in 
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ín hinderlijk is Dat hp haacdekroelteder winden / telfte ban die kant ka? 
men / beneemt. Noch heeft de Stadeen ander ongemak / te weeten / Dar 
ze 300 ver bande Nijlaf-gelegen ig. 

Niets ter Wereld iS’er aangenaatner/ alsde zelve ban eenige hoagte te 
aanſchouwen; Want in een oogenblik ziet gp een ontallijke menigte ban —— word 
Buizen / diein, plaats ban daken platten hebben ; en cen oneindig getal van 5, £ 
— ——— bp na altemaal ban verſcheidene gedaanten / en alles met 
alm-boomen en Hoven doormengt / tgeen een der aangenaamſte voor⸗ 

Werpen maalit / welke men ooit zien kan. 
Zeven Poozten heeft zy / en acht zeer wijde Meeren / of ſtaande waters. 

Midden doop de Stad bant often na 't Nooꝛd· Ooſt / loopt een konfiig- 
gemaakte iiool/ De Kalitz van Kairo. geneemd. Deeze Kiool is zeer oud; — Kaliez van 
want lbaabdilHokm, Arabiſch Hiſtorn ⸗Schrijver / zeid Dat Tarſis ibn Karrosen des 
Malia, Die een der Honingen Pharos was / en gelijk deezen vermaarden 
Autheur geloofd / Den geen/ Die De Dzouw ban Den Patriarch Abraham benamin- 
nam/ wanneer hp in Egyptenkwam/ de zelve heeft Doen uithollen; Se⸗ sen. 
dect dat d’ Arabiers Egypren op den Lepzer Heraklius beroberden / wierd 
pgenoemd/ Kalitz emiril Mununin, of den Riool van den Prinsder Ge- 
oovigen 5 tet 0023aakt ban Amru ibn Chotrab, tweede kaljph na Maho- 
met, en Die d' eet fte den Prinsder Geloovigen genoemd wierd / omdat hr 
aan Amru ibn Aft bebal / Be zelve tat Kolzim toe te Daen leiden / Stad dicht 
bp de Roode Zee gelegen / om de boorraad ban Kairo tot deeze Stad te been: 
gen / en van daar doorde Foode Zee tot Mecha, Daat toen ter tijd groote 
bongergnood wag. Aldus bleef hu toc het honderden bjftigfte Jaar ban 
De Hegire / Wanneer Giaferil Manzur, Ralhph ban Egypten , han de Liz 
—5** Abbas, de zelve deed toeſtoppen aande kant / daar hp op de Zee uit: 

m. 
Hedensdaags word hy Kalics il Hakemi, of den Riool of Water-loop van 

Hakem genoemd ; tet oorzaal Dat Hakem be amrille, Die eert anderen Waz 
lijph ban Egypten was / heeft doen verhelpen / ’tgeen de flofbeid zijner 
Poozzaaten had laaten verpallen. Men noemd hem ooſi noch il Merache- 
mi „af den met marmer gevloerde Riool, om dat hp op eenige plaatsen met 
een gebloed ig gelijk men zien kan in Serrur, Arabiſch Hiſto⸗ 
Ep- c 2 r. 

Deezʒen Kalicz of Water-loop word alle jaaren geopend Hoor den Souba⸗ Opening 
fchiban Kairo, welhede drie of bier eerſte lagen op hen dijk daet / Die-D in: van deezea 
treede Deg Nijls ín Deeze Niool verhinderd ; waarna heteen ieder / die maar Rioo!, of 
wil / geoorlofd is het oberige boort af tc doen. | MRE 
De Bopten hebben níet meer / alg twee Kerken / te Kairo, waar bande zerken ger 

eene ſtaat inde flraat welke men Haret Zueilenoemd / en De anderein de Kopie, 
Straat der Grieken 3D’ eerfte ig gewijd aan de Weiltge Maagd / en gebouwd 
dooz een bermaard Geneesmeeſter / Zabulon genaemd/ welke leefde twee⸗ 
bonderd-en-feventig Jaaren boor datde Arabiers zich meefters van Egyp= 
ten maakten. dp 18-beroemd om De ongeloofelijke Schatten / welke be 
bezat, Men zeid / Dat hp ze verſtak in Den Put / Die in De zelve Kerk et 

e 
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Det huig ban ben Patriarch der liopten ſtaat aan Heeze Yetk, 
Die inde Straat der Grieken ffaat / is aan S. Barber gewijd; ze is Kleinen 

Duifter/ gelijk ik gezien heb / Wanneer ik Den 24 Qobember deg jaars 1662 
daar ín Was. Zn 

se ì Eertijdg hadden de Kopten berfcheidene Herken en Klooſters / en zelfs 
poerkender gen Biſſchop in Chandak , ’t geèn een Poor- Stad ban Kairo is ; maar te: 
Chandak, genwoordig gantfch berwoeft ; en Daar zijn er niet meer ban oberig / alt 

twee / Waar ban de eerte aan Den Aardsengel Gabriel, en De andere aan dert 
Abt Merkuur, gebpnaamd Roës, gewijdig. Wier ig ook de plaats / daat 
De opten ban Kairo hun Kerkhof of begraaf- plaats hebben. 
Onder een oneindige menigte ban Moſqueen / die te Kairosiin/ is de 

—— geen / welke men Giama il aſſar noemd / de rhliſte en de grootſte. Zp wierd 
Natan gebouwd door den zelben Giauher , die Stichter ban de Stad ig geweeft ; en 

| word noch tegen woordig voor de Hoofd KRerk gehouden / Wwaaram de bier 
Moufti of Priefters van de Mahometaanfche Wet, Daar hun refidentie heb⸗ 
ben. @okberfteekt ze den ſchuldigen tot een bep-plaats. Zp onderhoud 
uit haar tenten omtrent acht honderd Mahometaanen / en ontfangt ten 
Dien einde den inkomft ban twee Duizend Ardebs NRoorn / en andere graanen 
uit de ſchuuren van den Grooten Beer / behalben zeben Duizend anderen uit 
De Legaaten der Bodteugtige JP ahometaanen, 

Mouftis,en __ Dier Mouftis of Prietters3ijn’erte Kairo, Die hun naamen neemen ban be 
hun macht. iet boornaamſte Seckten der Mahometaanen / welke zijn 1 die ban Scia- 

fei, 2 Dieban Maleki; 3 Die ban Hambali; en 4 Die ban Hanef , 3p zijn als 

F 

temaal geljlt in waardigheid / vermits hun Sekten / daar zp de Hoofden 
Bansijn/ gelûkzijn. : 
Zo hebben de macht ban de Pachas / wanneer zy íets doen tot nadeel bart 

de Mahometaanſche Godsdienſt / of tan hun Moſqueen / ín den ban te 
Doen. In den jaare 1562 deeden zp den Pacha ín den ban / vm dat hp een 
gedeelte Der Vegaaten en Der tenten ban de Mosqueen te Kairo Wilde nee: 
men / en berbinderden hem daar dooz sijn voorneemen te volboeren; en ín - 
geval dat hun ban geen werking voortbrengt / fluiten zy De Deuren ban deez 
ze JDofquee / ’t geen het bolk tegen hen doet opftaan/ dat Deeze Weeren 
doorgaans het leeven komt te koften. 

Vleefch-hal-_ ¶e Kairo , en ín deg zelfs Doo2- Steden zijn negen openbaare Vleeſch⸗ 
se vanden hallen / Welke men Bicefch-hallen ban den Gzooten Weer noemd / waat 
grgoren vnder ’er twee te Boulak zyn / waar ban de eene gefchikt is tat het dooden 

der Oſſen / en de anderen tot het lachten der Schaapen en Geiten. 
t Hoofd en de huid ban alle de Pieren / Welke ín deeze Wallen geflacht 

worden / uitgenomen de hoofden en huiden der Geiten / komen den Gzoo⸗ 
ten Deer toe/ Daar hp groote inkamften uittrekt. 

Ordere der … In Kairo zijn zeven berfchefdene opderg ban Brigsknechten / sonder 
Krijgs- daat bp te reltenen de Buffchietersen Wapen-maakers ; want men heeft ’er 
knechten. Be Metferracas, De drie Benden der Spahis , welke zijn il Giumulli, il Te- 

fakfchi, en il Cercaſſi; De Janitzaren, De Chiaoux, en De Azapen, 

ting. Hun deta- Dejanitzars, de Spahis, De Azapen, ende Gebegis, worden maat * 
e 
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de drie maanden betaald; maar de Chiaoux, He Metfarracas, De Getams, 
of Weezen, De Giavalis, De Keſcie, ende Metkaeds, ontfangen hun ſol⸗ 
Dp alle maanden / zonder eenige uitftel, | 

—rr — —⸗ 

ELFDE HOOFDSTUK. 
Oud Kairo door wien gefticht, en hoedaniggelegen; wat 

tijd door de Arabiersingenomen., Verfcheidene vergroo- 
tingen. Koorn-fchuuren van den GrootenHeer. Offi- 
ciers van de Leevens-voorraad, Quartier van den Pa- 
triarch der Kopten. Eerfte Kerk te Kairo. Beroemd 
Kerkhof der Mahometaanen. | 

Ud Kairo word int Arabiſch genoemd Mat: , ban Maffr of Mifraim, „is “st see 
gelijk De Bebzeen hem noemen / den Zoon ban Kam, en Zoong-zoon 4 

ban Noach, welke het bouwen deed. 
»t Is na Memphis de oudfie Stad ban Egypten, na welfterg berwoes raar geren 

fting het de Hoofb-Stad wierd. De Stadig gelegen aan De Ooſt kant deg genheid. 
Nijls, bp na blak tegen ober De plaatg daat Memphis ftond/ en komt 
aan Nieuw Kairo. Eertijds wmag ze pragtig en zeer groot; maat hedens⸗ 
Daags ig ze bp na t'eenemaal verwoeſt / of Daar ſcheeld altijd zeer wei⸗ 
nig aan. * vain 
In het achtiende faar ban be Hegire / 't geen na onzerekening in den 

jaare 1033 i8/ wierd deeze Stadingenamen door Amruibn il af, Rrhgs- sead inns 
oberſte ban Amru ibn Chottab, Die navolger ban Mahomet was, Jan Me- men 
kaukes, een doorluchtig Kopt / wag voor Heraklius Keizer ban Konftan- 
tinopolen Daartoenmaalg Gouberneur ban. Amru Die ze innam / floot 
de breede met Mekaukes, op voorwaerde / Dat ieder Kopt aan hem/ en 
aan zíjn nabolgers/ tot ſchatting betaalen zoude twee Egpyptiſche pens 
ningen; en dat hp huisveſting en boedfel dzte dagen lang zonde geeben aan 
allede Arabiers / Die door Egypten zouden trekken / gelijk men bzeeder in 
Makrizi zien kan. 
Men heeft de Stad menigmaal bergroot/ nadat de Overwinnaars en Ve 

En Meeſters deg Hands goed gebonden hebben daar een plaats toe te ver⸗ grooringens 
sfezen. 
De bergrootingen zijn geweeſt Foftat; Callr Iſcemma; Quartier van 

den Patriarch derKopten; Babylon; Cateia; Caraffe, en anderen. 
Foftat is een Briehfche naam/ welke eend een Tent van peen Oorfpronk 

naur. 
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desnaams hair, Aldus noemden De Arabierg cen oord Gan Oud Kairo, om dat 
. Fols. men Daar de Tent ban Amru ibn il AT opgerecht had/ welke ban een Diets 

gelijke ftoffe wag/ wanneer hy bezig was met het bermeefteren ban E- 
eypren. ' 

Veen zelven Amru Deed het met muuren omringen / en verkoos het/ na 
Word dat hn de Stad Alexandrie íngenomen had / tot zijn / en zijner nazaaten/ 

Hoofd-Stad woonplaats @oen was het/ Dat men Alexandrie berltet / Daar, Ben 1402 
SNESP- pinglijken Stoel der Grieken meer als negen honderd jaaren lang geweeſt 

was / en dat Foftat de Baofd-Dtad ban Egypten Wierd/ Mmelkecang het 
ook behouden heeft/ tat dat Ahmud ibn Toulon Cateia Bouwen Beed / zeer 
Dicht bp Foftar; want toen berlieten’t De Pzinfen ban zijn linie / en die na: 

— volgers na hem waren / en veſtigden hun Stoel te Cateia. 
— DSeeze Stam door verloop ban tĳd tEniet geraakt / ende Stad Kairo 

Doo Giauher gefticht geworden zynde / gelijk Wp bier boo? gezeid Geba 
Foftat word Ben / kooſen de Kalpphs Die tot hun zetel-plaatg/ berlaatende Cateia, en 
verbrand, Foſtat ín De b2and Doende ſteeken / om Kairo ſterker en volkvijker te maken. 
——— Caſſr lſcemma is een Raſteel of Burgt bp Foftat, met muuren omrinad/ 

cerama, tgeen Artaxerxes, Woning van Perfien en Egypten bouwen deed. Te⸗ 
genwoordig zijn 'er niet als Kriſtenen Die het bewoonen. Zp hebben 
Dank berfcherdene Werken / Waar Lan wp in't gebalg de befchzijbing zul⸗ 
Yen doen. 

Oorfpronk Cwee verſcheidene geboelens zijn ’er vaakende den oorſpronk ban dek 
des Naamse zelfg naam. Eenigen Wwillen/ dat men fchrijven moet Caflr Iggiama; of 

t Kaſteel des vergaderings, geebende daar Deeze vreden Lan/ dat men bart 
ouds daat een bergadermg ban geleerde lieden hield om de wetenſchap⸗ 
pen boost te zetten; maar deeze meening ffeund op geen grond. De an⸗ 
deren fclheijven Caflr Iſcemma; en deeze benaming is de waarfchinlijkste / 
vermits ilk ze ín alle Arabiſche Hiſtorn ·Schrijvers zoo gefchzeben bind / en 
nooit Caffr Iegiama. ' 

_Koorn- - De Hoopn-Schuuren ban den Bzooten Beer / Welke men m't Arabiſch 
Schumen jl Scione noemd/ zijn uiet bet han Dit Kafteel. Men bewaard daar eén 
Grooten _ tenígte ban oorn en andere Graanen / Welke Ban vooden zijn tot on: 
Heer. derhoud niet alleen Der Krijgslieden / Die ín Egypten leggen / maat ook die 

buiten't Land zijn/ doch dieechter ban Egypren afhangen. 
i EEn op Dat Dit Vroon prompt betaald mag worden / zijner bier Agas of 

ijd Officiers, in't Arabiſch genoemd Agavar bera il ghelal, of Officiers van de 
Vens voor Levens-voorraad, ín Hoog-Egypten, waar ban Ben een zyn verblijf houd 
raad, te Benefuef, den ander te Minie, Be darde te Momfallot, en de bierdete 

Girge, welke gefteld zijn om Dit Ltaa2n te ontfangen / en ’tDen Emin il Scio- 
ne, of Intendant des Grooten Heers Koorn-Schuuren , te Doen hebben / 
Diet daat na op een zekere Dag deg maands aande geenen / die doo, den 
Divan Daar op betekend zijn / uitdeelt, 
Maar / bermitg den voorraad / Welke den Divan betekend heeft aan de 

geenen / Die baar ban ontfangen/ tot hun onderhoud dikwils niet gez 
noegen ig / ftaat het een ieder bep daar meer van te koopen/ betaalende 

aan 
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‚_&an den Futendantder Yoom-Schuuren boor teder Ardeb duizend FDefs 
‚Ding. Wanneer men deeze Som betaald beeft / heeft men naderhand / zao 
lang alg menicefd/ Deeze maaten ban Roorn / Welke men eens gekocht 

eeft. +: 4 d L 
Ook íg bp Callr Iſcemma, nade ſtant ban Kairo, Quartier van den darin 

Patriarch der Kopten, in't Arabiſch Harct il Batrak genoemd; dít Quar/ van den Pa. 
tier is ban ’t Raſteel afgefcheiden dDoozeen hooge muur / Daar het mee om⸗ triarch der 
ringd is. Den Patriarch heeft daar zijn Cel boven de Kerk ban Mari Kopzen, 
elk daar Wp in’t gevolg een naauwkeurige befehzijbing Lan zuls 
en doen. 
Babylon ſtond tat berber ten Zutden ban Oud Kairo. egentwoordig pr, 

is daar niets van oberig / als hooge bergen ban haar puinhoopen / en drie Kid 
Voptiſche Terhen/ waar Van de eene roe - geeigend is aan de Heilige 
Maagd, beandere aan S. Theodorus, en De darde aan S. Jan Abakir. 

Die ban De Heilige Maagd is / balgeng de oberlevering der Kopten / be rene Kew 
eerſte Die na De komſt onzes Heere Jeſu Kriftite Kairo gebouwd wierd; te Kairo: 
cok zeggen zy / Dat den Ebangelift Markus daar in gepredikt heeft / en Dat 
bet ban deeze is / Daar den Apoſtel Petrus ban fpzeekt aan Bet einde ban 
zijn Beief/ wanneer hy zegt; U groet de mede-uitverkorene Gemeente, 
die in Babylon is, ende Markus mijn Zoone. 

Cateia wierd bp Foſtat gebouwd doo? Ahmetibn Toulon, Prins banE- cCatela, 
gypten, gelijkt wy hier boo? gezegt hebben. , 

Caraffe ig een zeer beroemd Kerkhof der Mahometaanen / om bdat'er Carafe 
berſcheidene Maagen ban Mahomet, en veel han hun Berligen begraaven 
leggen, Eentijde / dat Egypren bloeide / Waren ’er meer alg drie honderd 
en ſeſtig verhevene Bzaf-ftcdenof Tomben/ en Mosqueen ban Doozlugtis 
ge Mahometaanſche Perſoonagien / altemaal voorzien met zeer goede inz 
komften / am De acmen / en de Mahometaanſche Pelgrims / Die daat 
kwamen / ae boeden ; inboegen dat een Pelgrim / te Kairo komende / Daar 
een jaar beftaan konde / zander een aſper uit te geeen / alleenlijk met alle 
Dagen een Moſquee of Gzaf · ſte de van Dit Berkhof te gaan bezoeken ; maar 
in gebolg ban tijd De inkomften doo? de Dwingelandp der Pachas te niet gez 
raakt zijnde / zijn de Gzaf-fteden en de Mogsqueen bp na altemaal tot de 
grond roe hervallen. 

f3 TWAALF 
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T WAALFDE HOOFDSTUK. 

Befchrijvingder Ovens, in welken. de Kuikens uitgebroed 
worden; Hun getal en order. Manier van Stooken, be= 
nevensden tijd, dat men deeze Ovens gebruikt, 

jr ve zt ban deeze maand / gingen Wp de Ovens bezigtigen/ daar 
men de Guikeng in uitbroetd. Deeze Ovens zijn ap De zelle manier 

Gedaante Gemaakt/ alg die geenen / Daar men hier te Lande het bzaod in bakt ; ech⸗ 
der Ovens. tet met Dit onderfcheid / dat ze niet zoo groot / noch zoo hoog zijn als de 

: onze / noch ook ban gebakkene ſteenen / maar ban ſteenen / Die in De Zon 
gedroogd sijn. Ook hebben ze boven eert ronde opening / omtrent zoo 
groet alg het dekſel ban cen gemeene Ketel / om de herte daat Doo? te doen: 

_ witwaafemen/ 't geen de brood ovens nietenhebben. 
Pun getalen o2der was in het huig / Daar wp ze bezigtigen gingen / al 

Hon getal Dug ; Daar Waren er in't geheel vierentwintig / waat ban ‘er twaalf aan. 
morder, d'eene / en twaalf daar vecht tegen ober aan D'ander zijde ſtonden / doch 

niet meer alg zes op een ry / want De andere zeg ſtonden Boven Deeze eer⸗ 
fte. Wanneer men deeze Obens en hun o2der ziet / zou men zeggen dat 
bet een DSlaap-plaats ban een Klooſter was; want ze gelijken niet kwas 
Mk nabe Cellen der JRunwken; maar de gang/ Die tuſſchen Beide loopt / 
is 300 eng/ dat wanneer ik Daar ín trad/ om ín de Meng te zien / de 
hette en den damp / die Daar uit kwam / wy by na beeftikte, 

Manier van „ @m nu de eperen uit te broeden / leggen zp ze altemaal in de onderfte O⸗ 
Kooken. … Hens / enfteehen vervolgens in de bobenſten een Tangfaam bper ban ſtroo 

aan / tgeen 3e acht Dagen lang gaande houden / Waar na zp de monden: 
toeftoppen/ laatende 3e aldus zeg andere dagen toegeſtopt blijben. Deeze 
zes dagen. verloopen zijnde / trekken zu De eperen uit de onderste Ovens / 
om / met de zelve tegen De Zon aan te zien / De goede uit De kwaden te 
fcheiden. Als zp De burlen nu altemaal weg geworpen hebben / fluiten: 
sp De geenen / die goed en bol zijn / ín de bobenfte Ovens / en maaken 
een Klein bper ban ſtroo twee dagen lang ín De onderſten. Aldus laaten zp 
ze leggen / zonder daar iets meer aante Doen / tat den cen-en-twintigften 
Dag/ Wanneer de Kuikens den Dopbeginnente beeelten/ Haar zp den bals 
genden Dag alt’ eenemaal uitgekomen sijn; zulks Dat men twee-en-twoin:- 
vig dagen Lan nooden heeft / am op deeze wijs Kuikens te hebben, 

Deeze manier ban Kuikens uit te beoeden/ Wad maar bier maanden 
mt Jaar gebruikt; te weeten/ bande maand December af / tot de maand: 
Apꝛil toe / zijnde tet oberige deg Jaars / ter oo?zaak ban dehette / die in. 
Egypten uitftekende is / daar niet bekwaam toe, 
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DARTIENDE HOOFDSTUK. 

Tocht na de Pyramiden; hun getal. Steen om den in- 
_ gang van de grootfte Pyramide te fluiten. Getal der 

trappen; hoogte en breedte. Kamertje, daar men in 
ruften kan ter halve hoogte van de Pyramide. Ingang 
en gedaante der grootfte Pyramide vanbinnen. Tweede 
tocht na de Pyramiden, en eenige aanmerkingen aan- 
gaande de zelven. Grotten, daar de oude Egyptenaars 
in plachtentebegraaven. Befchrijving vanden Sphinx, 
en des Autheurs gevoelen daar over, &c. 

Pere heeft eertijds zoo magtige Koningen gehad / en die zoo Groote 
werken ondernomen hebben / dat men zich niet en behoefd te verwon⸗ 

Beren / dat / miettegenſtagnde De tijd / welke alles vernield / noch heden⸗ 
daags baar eenige ken-tekenen van overig zijn ; in tegendeel behoorde men 
ich te berwonderen / dat'er zoo weinig overgebleven ig ban zoa veel heet: 
je en pragtige dingen / welke Egypten mel eer dooz de gantfche wereld 

roemd gemaakt hebben; maat niets is er / ’ geen de tjd beter berduurd 
beeft/ alg de Ppramiden/ die men bp Kairo ztet/ welke buiten twijfel 
berdienen bezigtigt te oden / dewijj men ze Waardig geoordeeld heeft 
am onder het getal Der wonderen des Werelds gefteld tetuorden. FRaat war men 
ín deeze Kleine tocht ban Kaironade Ppramtden heeft men eenige Dingen i* ’t bezich- 



Kun getal. 

Steen om 
den ingang 
van de 
grootfte te 
diniten, 

Geral der 
_ trappen. 

Hoogte en 
Bruedee, ' 
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bind'er niets / alg dat men’er brengt Ook huurden wp een Janitzar / 
om ong met zijn Musket te Vergefelfchappen. Des anderen daags mere 
gens / zijnde den 27 Ap2il/ onze Snaphaanen met ong genomen Gebbens 
de / zoo om onder wegete jaagen/ als om ons tegen de Arabierg te verde⸗ 
Digen / vermits't 'er niet alte veilig ig / namen wp Den weg na Oud Kai- 
ro, daar op tegen ober De Pyramiden ong over deeden zetten / alwaar een 
Dozp ig; en ban daar tot aan de Pyramiden zijn er noch eenigen / daar 
gemeenlijft Wel wattejagenbalt. Eindelijk kwamen wy bp deeſe prach⸗ 
tige Gzaf- Steden/ Welke tuffchen De dzie en bier mijlen ban Kairo geles 
gen zijn. zl 

De Ppramiden/ Welke de Turken Pharaon Daglary , en d'Arabiers 
Dgebel Pharaon, of Bergen van Pharo noemen / zijn Drie voorname / die 
men alle driete Kairo, enzelf8 beel Berder zien kan, Maar zijner meet 
anderen/ gelijk Die Der Mommien, Daar hiet na ban gefpzoken zal woz: 
Den/ en noch berfcheidene behalven Deefe/ Doch Die niet zeer aanfienlijk 
zun. Dandeefedzie Ppranudenis de eene / ten opficht der twee anderen /. 
hlein/ engeflaoten. Detwee anderen zijn groot en niet zonder ceden twijz 
felen beele/ wellie de grootſte ban beiden ig ; niettemin is het zeker / dat 
Die / welke open is/ en daar men op / en ín klimt / Deandere / daar men 
geen opening aan en ziet / en Daat men ook niet op klimmen kan / in groots 
beid overtreft. Men zeid / Dat’er bp den íngang Lan De geen / Die open 
is / eerthds een groote Steen Wag/ erpeeg daar toe gehouwen / omde 
opening te floppen / Wanneer het Lijk daar in gebracht was/ welke ſteen 
z00 net Daar in gepaft zoude hebben / Dat men de plaats / Die daar mede gea 
flooten was / noch ook zelfg Den ſteen ban Be andere niet onderfcheiden 
konde; maar dateen Pacha deefen Steen / die geweldig groot was/ Lan 
Daar deed boeren / op dat men geen gelegentheid hebben mocht / ban de 
Ppramidete fluiten. 
Wanneer men bp deeſe Ppramide komt / moet men fich ban zijn ſwaar⸗ 

fte pakkagie ontflaan / en gereed maaken om na boven te Klimmen / tetz 
ol uw Mooren den Weg / om daar inte gaan / reinigen; Want de wind 
boerd daar altijd cen menigte ban zand/ ’ geen Den ingang t’ eenemaal 
toeftopt. De plaats, daar men ’t gemakkeljjkft op kan klimmen / ig den 
Boek tuffchen’t Ooften en’t Boozden; en’t komt zeer wel / Dat men tez 
mand bn zich heeft/ dic daar meet geweeft ig ; want zoo gn een berkeerde 
Boek Kieft / zult gp u wel haaft op plaatfen vinden / daar gr noch ap / noch 
af kunt/ ter oorzaak tan de gebrookene traggen/ zander gevaar te loopen 
ban ban baten neerte ballen. Deeze Ppramide heeft (wee-honderd-en-zek 
trappen han zeer q2oote ſteenen welker dikte de hoogte ban eenige traps 
pen twee hoet en een halfmaakt/ draagende den een den ander ;, Want daar 
zijn’er/ Die Dikker zyn / gelijk kk’er venige gemeeten heb / Die meer als 
Deie boeten hoog waren / en Daar men met de ſinien op klimmen moet. De 
gantfche hoogte ban deefe Ppramide ig vijf honderd en twintig baeten; ert 
De bzeedse ban teder hoek bolgens het gemeen geboelen / zes honderd 
en Cwee-cn-tachentig; maat de geenen/ Die gefchzeben Gebben 5 ad de 

vh rami⸗ 
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Ppramiden t' eerremaal vierkant zijn / en derhalven teder hoek ehen heel 
boeten geeben/ Daalen grobelijk; Want geen ban de Drie is recht vier⸗ 
kant; maar hebben altemaal de boorfte en achterste zijde breeder / als de 
twee anderen. ves — 

Omtrent ter halve hoogte gekomen zijnde / bind men aan een Der hoeken) nare cer 
te weeten tuffchen t Ooſten ent Noozden / 't geen Be bekwaantte plaatd naive woog- 

om op te klimmen ig / een klein bierkant kamertje inde Ppzamide ; doch ve. 
daar ig nietginte fien ; alleenlijk kan men Daar ruſten zoa men vermoeid 
is / en zich met een teug wyns / gelijk heele met zich neemen / wat ber: 

„kwikken. Als men nu om hoog gekomen is / hind men cen ſchoone blak: 
te / ban waar men een zeer aangenaam gezicht heeft. Deeze biakte/ wel: 4 : 
ke/ ban beneden aan tezien / fcheep ſchynt toe te loopen / ig vanrtwaalf „Varo 
groote fieenen / hebbende aan teder hoek 16 boerenen twee Derde. enige ae Pyranus- 
fiukken ontbreken ‘er aan Deeze ſteenen / en'tftaatte geloohen / Dat ſom⸗ dee 
mige die ban boven neer gegooid hebben / want’ is niet mogelijk / datde - 
tijd Dat gedaen heeft. Moog 't oberige is het waar / dat / een man uit al 
zijn macht een ſteen van boven Werpende / De zelve niet Buiten de trappen 
ban de Ppzamide zal ballen / of hy moet een uitfteekende kracht Gebben ; 
maat ’t ig te belachen / gelijkt eentge gefchzeeven hebben / Hat men met een 
pijl niet ober de trappen zoude konnen ſchieten; want het is zeeker / dat een 
pijl/ dooreen goeden acm gefchooten / berder zal gaan alg driehonderd en 
een en veertig voeten / ’t geen de helft ban de beeedfte zijden ig. 

Wanneer men deeze Bingen nu gezien heeft / Klimt men weet af langs Poort vande 
de zelbe weg; en een Weintgje gecuft hebbende gaat men wa de Joost Pyramide, 
ban de Ppramide / Welke/ ban beneden af te rekenen / op de zeftiende 
trap ffaat/ na’t JAoorden. Deeze Pooꝛt / ofte ingang / ſtaat niet blatt 
ín’t midden bande Ppramide / gelijk centge gefchzeeben hebben / want 
bet fcheelt wel feftig boeten / Dat ze Dichter aan De een alg aan He andere zijde 
ftaat. @m aan deefen ingang te komen / moet men op een heubveltje klim— 
men / ’t geen bandeefe kant tegen De Pyramide aanftaat/ en Dat Luiten 
twijfel ban het zand / ’t welk De wind daar tegen aan boerd/ gegroeind is ; 
want het zelbe/ tet oorzaak ban De Ppramide/ niet berder lionnende hoz 
men/ Geeft het fich hiet aldug toteen heuvel geſet. De fteen/ die dwars Uitftecken. 

boben deefen ingang leer / is zeer aanmerkelijk / als hebbende elf boeten ol heki 
in De langte/ en acht in de breedte, diergelhken men zeer Weintg zoude } 
konnen binden. eik 
Cer wp in de Ppramide gingen / fchoot onfen Fanitzar date fchooten 

met zjn Musſiet im den ingang / ’tgeen/ volgens hen zeggen / gefchieh 
omde Serpenten te verj aagen hoewel men naait te weeten kar komen/ _ 
wie er Serpenten gebonden Geeft; maar Wieer-muizen bind men?er wet / „Vier met- 
‚Die De tootfen met hun bletken uitbltegen/ waarom men zich wel bar ryramise. 
licht boosten moet. Deezen ingang / Die tot int midden ban de Ppra⸗ 
mide ſtrekt / Daar de Lichaamen ruſten / Welke plaats by na gelift een 
put is/ ig niet lootrecht nabeneden / maar ſchuins / en nochtans fou ſteil / 
dat men’er naautwelks gaan kan. Wat mi belangd/ ik geloof / gk 

— it 

— 
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Dit met voordacht alzoo gemaakt is / om de tuft der oberleebenen niet te 
floozen. De weg ig lijnrecht / en tuffchen bier crijgen ban ſteenen uitge: 
houwen / waar van Get eene rijg bet gewelfſel / de andere de bloer/ en De 
twee anderen dezijden maaken. De hoogte enwijdte ig zoodanig, dat 
er een man in gaankan/ Doch niet recht over einde / maar nedergebukt/ - 
t geen / geloof ik / gefchied is om den ingang moejelijker te maaken. De 
ſteenen / Die De zelve omringen / zijn zoo groot/ dat ze by na altemaal Lijf 
en twintig of dartig palmen lang zijn. Ten einde ban deeze weg ig een 
vierkante holte / gelijk een kamertje / Daar men cuften kan/ tgeen zeer 
noodzakelijk ig; Want alg men altijd gekromd en geboogen/ gelijk gezegt 
is / en fomtijdg met de buik bp nategenbde aarde/ uit oo2zaak der ſteenen 
Die nederzakken / en de doorgang belemmeren / langs een fleile weg afgaat, 

Sedaame Moet men noodzakelijk zeer afgemat zijn; te meer / dewijl men in Deeze 
dergroortte beflootene plaats geen andere adermintvekt/ dan een zekere lucht / Die 
Pyramide Dag? bd’ adering der geener / Die hierin en vit gaan / en door het licht der 
van binnen. eakkeld/ wacm ig; zulke dat het ong hier 300 benaauwd biel Dat ond — 

het ſweet uitboeft. Coen wy in deeze ruimte een weinigje geruſt hadden / 
fioegen Wp een ander Weg in/ die zeer gleil was / en na hoog toe ging / - 
daat wp ban nieuws onze Ganden en boeten te werkt moeften ftellen. Deeze 
weg kan ik níet beter gelijken / alg bp de Ftaliaanfche verwulfde traps 
pen. Echter was het gewelffel niet rond / maar hoekig / en in de dikte 
ban deeze Ppramide gemaakt Hoor middel ban zeer groote en gelijke ſtee⸗ 
nen/ die Derfcheidene ftapelg hoog / bolgens He regel ban de bouwkunst / 
baben malkander leggen ; inboegen dat de Bobenfte ffeenen altijd een wets 
nigje uitftechen/ en Die allenggkeng nader te faamen komende / Deeze 
ruimte maaken / daar hiet hoop ban geſprooken is / en ook den weg / ban 
De welke wy nufpreeken/ Daarikuban berzeker/ Datden geen/ Die beide 
zjn handen niet rot zijn wil had / daar niet op zou kunnen komen. Men 
fklauterd Daar op doo midbel ban zekere fieenen/ Die hiet en Daar uitſtee⸗ 
ken / en die echter níet dtenftig zouden zijn / zoo men fich niet met Be hans 
Den kon houden / en zoa men de boeten niet in zekere gaten zettede/ Die 
Daar ban beel nieuwsgierigen gemaakt zijn / om daar op tekomen. Daat 
en boven moet men fris en flark ban lichaam zijn / om Dat Deeze gaten / 
Daat men de boeten ín ſet Wel zes palmen ban malkander af zón / ’t geen 
ons verplichtte wijde flappen / en grootenarbeidtedoen. Echter klam: 
men Wp daar op/ en traden ban He hoogte tan deeze trap ín de kamer 
tan de begraabing/ Die amtrent heertig boeten lang / en cen-en-twintig 
boeten breed is / en han zeben flecnen / die ban weerzijden hun ſteun heb: 
Ben/ en alg tat een zoldering berficelkhen/ overdekt Word. De Bzaf- 
Stede / Die aan 'teinde ban deeze kamer gebouwd is / (taat dwars / en 
ig ban’t geheele lichaam afgefcheiden. Bok zietmen’er een graote Pp⸗ 

Groore Py- laar / die boven maaten dikt / en ban eenige Egpptifche ſteen gemaakt is. 
* Aa ON @m de hardigheid Daar ban te begroeben/ nam ikk een hamer / welke ik 
heiden © tendien einde mee genomen had / en ſloeg daar op tot Lerfcheidene maalen/ 
klank, zonder dat’er aait een ſplinter afbzak; ja’tgeen/ dat mp noch Das si 

aagde 
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haagde / was dat hp Klonk gelijk een klok / maar zoo zoet ende Helder / 
dat ment / 300 zulke ín d' opene lucht gefchied Was / zander twijfel zeer 
berre zoude Gebben konnen hoozen. Wet Graf heeft geen beſchutſel / zons 
Ber Dat ík weet of het gebzooken zy / Dan of ter geen gehad heeft / om 
Dat / gelijk het bolk ban Dit geweft feat / dat plompen ongeleetd is / den 
Yening/ die deefe Ppramide heeft Doen bouwen / nooit daat begraben ig 
geweeft; fa men bind’er ooh geen deur / zander dat ík ook zeggen kan / 
of z er nooit geweeft / dart of ze gebzoken of ban Daar geboerd ig. 
Men zegt / Dat deefe Ppramide alleen ín De tjd ban twintig jaaren boo? In hoe veel 

brie honderd en feftig duizend mannen opgeregt fg geworden Onder alle tijds de Py- 
de Schrijverg/ Die ban deefe Dzie Ppzamiden/ welke in het oprechten acht- „Ser orken 
en · ſebentig jaaren en biet maanden ban nooden gehad hebben / inhun zijn. 
Schriften gedenken / iS’et geen een / Die volkomen bericht kan doen / wie 
De zelven heeft doen bouwen. Sommigen hebben gefchzeeven/ Dat om» 
trent den bouw der zelber / in Radys / Look/ en Ajuin / Duizend-en- 
tachentig Calenten/ omtrent zoo beel alg 6480oo. guldens berteerd zijn / 
waar bp’t wel af te meerenig/ hoe ongeloofelijk een forme geldg deeſe we: 
veldg wonderen gekoft hebben. hk 
Boch heb ik de Ppramiden na deeſe tijd eens befacht / te weeten/ op dent — 

28 ban December / alſoo ik door eenige Peeemdelingen / Die gaarne fe: panden. 
mand bp5ich wilden hebben / die Daar ter plaatfe meer geweeft was / zeer en cenige * 
ernſtig Daar toe berfocht wierd. - aanmerkin. 

Onderwege wierden wp zeer gehinderd Boo? een uitſteeltende dikke mift/ 5e hie de 
welke tot des morgengtetien uuren Duurde. Ook honden wy veel flijkS zelven. 
fn zekere groeven / welke wp over moeften gaan/ Die ſedert het overſtroo⸗ 
men deg Nijls noch niet D2oog geworden waren / ’tgeen ong berplichtte 
de zelve ops De fchouderg der Moozen / Die Wp bp ons hadden / te paf: 

en ven. 
_I& klom weer tot boben op de grootfte Pyramide / om te zien / of ik de 

eerſte maal ook ietg bergeeten mocht hebben. Na dat iſi nu han nieuws 
* sek vn 300 naautwkeurig befigtigd had/ als't mp mogelijk wag/ bez 
peurbde 

r @at de plaatg/ Haar de Pyramiden ſtaan / een Berkhof is / en buis 
ten twijfel dat ban Memphis; want alle Arabiſche Hiſtorn Schrijberg ſto⸗ 
men daat in ober cen / Dat deefe Stad ter plaatſe Daar De Ppramiden 
ftaan/ en vecht tegen ober Oud Kairo, gebouwd wag. 

2 Dat alle De Pyramiden een opening gehad Gebben / dooz welke men 
fn een Diepe en zeer lange gang ging / die na een kamer geleidde / daat De 
oude Egpptenaars de lichaamen der geener / Baar de Ppramiden Hoo? gez 
maakt Waren / in begroeven; en dat de reden / waarom men deeſe openin⸗ 
gen in alle de JPpramiden hedendaags niet en ziet / is / Dat ze toegeftapt zijn 
Doo? het zand/ 't geen de wind daar gevoerd heeft. Lot een zeker berijd 
bier ban diend / dat ik noch opeenigen ettelijke Hieroglyfiſche Karakters 
gebonden heb / die ongetwijfeld niet anders heteekenen willen / alg de man⸗ 
Ven en ftaat der geener / Die daar —— leggen. — 
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3 Dat alle de Prramiden zeer ceguliet gefteld waren; en dat ieder hart 
De dre Gzooten/ die noch in weezen zijn/ geplaatft was in het hoofd 
Han tien Kletnen ; maat Bie men tegenwoorzdig naauweljkg kennen han / 
bermitg ze zoo geweldig berballen. zyn: niettemm kan men noch twel 
— datꝰet mogelijk mel een honderd / zoo grooten alg kleinen / ge: 
aan hebben. ks ile 

ú 4 @at ze altemaalopgerecht zijn op een hoogte/ Welkeeen vaſte cots 
ig / onder wit zand bedekt leggende / ’t geen men baarblijkelijk beſpeuren 
jan aande groeven en holen / welke omtrent de Ppranuden bieten daar 
gebouwen zijn; gelijkt ook aaneen opening / die in den hoek tuffchen’t Baz 
ften en’t JRoogden bp be groote Ppramide ff / Deo? welke men de rots gez 
makkelijk sien kan. @Dat’erookgrooten fchijnig/ bat de fleenen/ Baar 
ze ban gewaakt zijn / uit Deefe zelve plaats gehouwen / en niet ban herre 
daat geveerd zijn geworden / geltjk (ommige Meizigerg/ en eenige Ouden / 
gefchachen hebben. 

5 @at ban alle De ſteenen / Haarde groote ban gemaakt is / bpnageen 
een meer heel is; maar Dat ze altemaal of door den tijd gefchonden / of Dao 
eenig ander toebal groote brokken bieren Daar kwijt geraakt zijn ; invoe⸗ 
gen Dat / hoewel meu ban alle kanten tot op den top klimmen kan / men 
echter ober al niet even gemakkelijk daar op kan komen. ad 

6 Dat de Ppramiden/ gelijk eenige gefchreeben hebben / niet ban mats 
mer-(teen gebouwd zijn; maar ban een fleen ban witzand/ en zeer hard, 

7 Dat 'er eertijdg op den top ban De graote een beeld of Tkoloffug geftaan 
beeft; ’t geen men daar uit oordeelen kan / omdat ze niet ſcherptoeloopt / 
gelijk De anderen ; ookt ziet men er noch de gaten/ welke dienden am Den : 
boet vanhet beeld / Hat daar opgefteld was / baftte hauden, 

Tegenwoordig siet men?er niet anders / alg een menigte ban naamen 
tan alderlei bolkeren / hie de zelbe Daar op gefneeden hebben / tat een tees 
hen / dat ze daar geweeſt waren. 

8 Dat De ſteenen / daar de Gzeootſte van gemaakt is / niet altemaal 
bau een Grootte zijn ; Want eenigen der onderſten hebben bier voeten ide 
hoogte/ en eenige anderen drie boeten en een half / op bijf boeten langte; 
omtrent het midden kunnen ze-niet heel meer ais die voeten in de hoogte 
og derie boeten langte haalen / cn boben aan hebben zy maar twee boeten in 
de hoogte op Drie boeten en een halflangte. Á 

9 Gat 'er in alle de JPpramiden diepe en bierkante putten / altemaal in, 
de Lie gebouwen / zijn / gelijkik geften heb in meer alg tien/ daar iin 
ge ce En. hi iz 4 Ì 

Na dat wyin de Ppramiden / met het geen / dat Daar omtrent te bez 
„Srotten fien is / naautwkeurig besigtigd hadden / gingen wy de Grotten / die daat 

Ge Pyramie Miet ber ban daan zijn „ bekken. hest: : 
den. Paar zijn er berfcheiden / altemaal gehouwen in de zijde Han een rots / 

kwalijk in oden geſteld en Kwalijk gepeopostianeerd / boo, foo beel Bet: 
buitenſte belangd; maar feet gelijk en effen ban Binnen. An altemaal ig 
een vierkante put/ ban gelijken in De rots gehouwen / Daar de Eghpte⸗ 

kids ia K naard 
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naars het lichaam ban den geen/ Daar de Grotte hao2 uitgehold wag / 
fn leiden / vermits ze Voor Graf =fteden Dienden. De muucen/ van et⸗ 
telijfken zijn bol ban Wiecaglijfifche Figuuren / in den rots gefneeden; in 
eenigen. waren ze zeer klein en in anderen leebeng · groot; ander anderen 
telde ik’er in een ſeſtien groote Figuuren / welſie ãcht mannen én acht 
brouwen verbeeldden / Die malkander bp de hand hadden / met noch ette⸗ 

lhke kleine Figuuren aan beide de kanten. 
= Berholgens gingen wp den Sphinx bezichtigen / die by de Ppramiden 

Sphinx ej aan be Doft kant ftaat. ’t Is het haofd en De Galve boezem ban een Prouw/ zelfs bes 
ban een ongeloobelijke grootteen hoogte; Want het heeft inde hoogte zeg- (chrijving. 
en-twintig boeren / en vijftien banbekintot het oos. 

Plinius berhaald/ dat het den Koning Amafis tot een qraf berftrekte. 
* Wil wel gelooben/ Dat het een Bzaf-ftede beeft konnen zijn; maar of’ 
bet graf ban Amaſis is / daar zouik niet vaft op willen gaan / vermits wp 
Baar geen zekere blijken ban hebben / dooz dien derechte aanteekeningenr 
deeſer oudheden t° eenemaal berloozen zijn. 

Anderen zeggen/ dat het gemaakt is na een zekere Hoer Rhodope ges 
naamd/ Die in haar tijd de fchoonfte van gantſch Thracien was / en Die 

_ doo? den Honing met deefe Bzaf-ftede vereerd wierd, 
Dat het boor een Graf berftrekt heeft / Dat befpeurd men eerfteljk Daar 

uit / dat het op een plaats ffaat/ Die in boorgaande tijden cen Berkhof 
geleeft is / en bpde Ppramiden en Grotten / Die niet anders als Braf-fres 
Den Waren. en tweeden blijkt Get uit de gedaante; vermits het van ach⸗ 
teren een Helder onder De aarde Geeft / welkers wijdte na de hoogte des 
hoofds geëhenaardis/ baar ín ik door een opening / welke men aan De 
zele beſpeurd / gefien heb. Deeſen Kelder heeft ongetwijfeld nergens an⸗ 
enn toe gediend/ alsom het lichaam ban den een of ander doode Daar in 
te leggen. 
Booz middel ban eenige touw · ladders Welke wp met ons genomen 

hadden / klommen Wp tot bovenaan’t hoofd / alfoo bpnieuwsgierig was 
ren om te fien of het hol wag ; "tgeen wy alſoo bebonden / doch het wad bol 
ban zand / zoa dat ik nier Weet tat hoe ber Die holte ſtreit. Dok zaagen 
wy / dat den Galg rondom geweldig befchadigd was ; inboegen dat ze oog: 
fchijnlijk de ſwaarte ban het hoofd niet Tang zal konnen Dzaagen. 
Wanneer men een weinigfe van dit wonderwerk afftaat / fchijnt het bar 
bf fteenen gebeuwdtezjn; maar als men ’t ban dicht bp beziet / beſpeurd 
men / Dat het geen/ 't welk men boo, boegen aanzag, He aderen ban den 
fieen zjn / Baar het af ougerecht is. * J 

BG: VEER: 
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VEERTIENDE HOOFDSTUK. 

Vertrek van de Pyramiden na Sakkara, Pur der gebal- 
femde Vogels. Onverdraagelijke ftank ineen put, die 
nooit geopend wasgeweeft, Befchrijving van het Kerk« 
hof of Veld, daar de Mummien gevonden worden. Py- 
ramiden op het zelve, en gedaante van de Pyramide van 
Rhodope. Grooten hoop van vierkante fteenen, op. 
de welke de Koningen Pharaos hun Wetten plachten te 
geeven. Voorrecht der Munniken van den Berg Sinai, 

Schrikkelijke peft binnen Kairo. | | 

Ná Dat top dit wonderljkt Woofd lang genoeg beſien hadden / na⸗ 
- men wy Den weg na Sakkara, een Worp omtrent bier mijlen ban 
De Ppramiden/ enacht ban Kairo, ten Zuiden / afgelegen / en Daar het 
Berkhof Der Mummien dieht by is. Vermits het nu alreede laat was / 
en Dat men ban te voozen verding moet maaken met de Arabiers ban dit 
®Doep/ wegens het getalen de hoedanigheid Ber putten / welke men geoz 
pend wil hebben, gelijk ook ober den pij / Die men hun boog hunmoeite 
zal geeven/ Warten wp gehouden dien nacht Daar te blijven. Des ande⸗ 
ten Daagd/ na dat wp noch twaalf Arabiſche Ruiters / om ond te gez 
leiden / met ong genomen hadden / reeden Wp na de plaatg/ Daar men 
de Mummien in ondecaardfche kelders bind. | 

Pat der ge· Oe eerfte put / Welke wp gingen beſien / was Die der gebalfemde Daz 
balfemde _gelg. Na dat Wwp’t zand/ °tgeen de mond bande put / waar door men 
Vogels. nia de grand Daald/ en berbolgeng ín De Helder homt/ hadden aan een 

kant Doen werpen / lieten top ong nederzakken/ den een na den ander / 
Doo? middel ban een Dubbeld touw / ‘tgeen ong onder De acmen baft was 
emaakt, oen wp opde grond gekomen waren / en Dat een ieder zijn 
akkel/ gelyk ook ettelijhe fonten/ welke wp met ong genomen hadden / 
aangeftooken had / kwamen wp al kruipende op den buik ín de kelder / 
t geen een gang is uitgehold ín den rotg omtrent 300 hoog als een man /een 
vadem Wijd / en Ban een ongemeene langte. Hier en daat bonden wp noch 
meet andere gangen / ban gelijke in de rots gehouwen / daar berfc heidene 
ruime kamers waren / bol potten ban gebakken aarde / en met dekfelg 
ban De zelbe aarde toegeftopt / waar in gebalfemde Pogelg ban alber: 
bande flag bewaard wierden / feder Bogel in zijn eigen pot, Ook bon: 

den 
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den wp Baar hoender-eperen gantfch heel; maat pdel/ en Die derhalven 
geen Kwade lucht hadden. —9 

Deeze kelder tot ons genoegen bezigtigd hebbende / deeden wp onsop Erin 
Be zelbe manier / alg op daar in gebaald waren/ weer optrekken; en/ B, osps 
gelijk Wp ban te boozen bebel aan d’ Arabiers gegeten hadden / dat ze die nooit ge- 
ong een put zouden openen/ die noch maagd was / Dat's te zeggen / die ste 
nooit geopend wag geweeft/ terwijl Wp Die der gebalfemde Bogelg zouden £°“““"* 
gaan befigtigen / bonden wy / 300 haaft wn Weer boven gekomen waren / den 
gut al geopend / waar ín wp ons op De zelde Wijs alg ín De boozgaande liez 
ten Daalen; maat toen wp op de grond gekomen waren / wierden wy zulſt 
een onberdraagelijken flank gewaar / dat top De neuzen toe moeften hous 
Den. Daarenbaben doofde een zekere beflootene lucht niet alfeen onze fak: 
kels / Die wp Wel Drie maal weer opgeftooken hadden / maar oolt zelfs 
onze lonten ; inboegen dat wp genoodzaakt Waren ons Weer te doen op⸗ 
teekken/ zonder Daar een treede ín te hebben konnen voortzetten ; Dit weer 
ík maar alleen ban deezen put te zeggen / Dat ze heel Dieper was / als de 
andere / Daar Wp eerft tn geweeft waren. ; 
VDervolgens deeden wy een andere openen / Die echter geen maagd en 
was / gelijk De voorgaande. adat wy ons daar tn hadden laaten zak: 
ken / bonden Wp er twee Mummien / een groote / en cen Kleine ban cer 
kind / Diebeide in Dood-kiften lagen Waar bande graotfte bau marmers 
ſteen was / en op zijn dekſel gefneeden droeg de gelijkenig ban den geen / 
daat hp boor gemaakt was. Wp deeden deeze Dood-kiften openen /en za? 
gen/ dat deeze Mummien niet ongemeeng en hadden; 't geen 00:zaak 
—— Dat op daar geen Werk van maakten/ en Dat niemand ze hebben 

ilden. 
Hit deezen put gekomen sijnde / daalden wy ín een-Kelber / wellie debn⸗ Korger ge 

naam ban de Kerk droeg / en De ondiepte was ban alle de geenen / Die tup Kerx ze- 
noch gezien hadden. Zp beftond niet/ alg uit een lange onderaardfehe noemd. 
gang/ banbinnen wel met pleifter bekleed / en ober al met Hieroglpfiſche 
Figuuren befchüderd. Zp wagbpnateenemaal bolzands/ ’tgeen ond 
verplichte zoo lang wp daar ín Warten / op onze kmente kruipen. 
„@m nu een afbeelding ban dít Berkhof te doen / moet men zich Loor — 

vogen ſtellen / een zeer groot en zeer gelijk beld/ t'eenemaal met zand bez zes velds der 
dekt / Daar noch baom noch kruid) noch huis / nech iets diergelhks Mummien. 
op ſtaat; en welkers blake grond bezaaid is met berdzoogde gebeenten/ 
armen / beenen/ boeten / hoofden / oude doefien/ gebrookene doodhiſten / 
en een menigte ban kleine afgodetjes/ Waar ban eenige tan houd / en ees 
nige ban pleiter met groen geverniſt / gemaakt / en ban boo, en achter 
met Wieroglpfifche. Figuuren Betekend zijn ; welke afgodetjes de Arablers 
uit de gebzookene Mummien gekreegen / en naderhand weg geworpen 
Bebben/ niet werende / Wat zp daar mee uitrer ten zouden. ö 
Men hind’er vok DikWilg groote fieene tafelen / bervijkt met Chfers 

en vaadfel-figwuren/ welke de Chymie / en hun andere wetenfchappen en 
berborgenheden/ berbeelden/ gelijk ooks —— karaliters die geen pe 
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roglpfiſche zjn. Terwijl wp daar waren / beachten onze Arabiers mit 
er twee / Welkeik na Kairoltet beengen. 

Dit zijn de oberblijffelen des grootheids en pdelheids ber onde Egypte⸗ 
maaren/ en De Dzoevige teekenen ban der menfchen flecflijkbeid. Zp bere 
pozzaakten een ſchriſt boor Ben geenen/ Die boo, D' eerfte maat op Dit beid 
Komen; en wanneer men de gebeente aansziet/ daar't mee bezaaid ig / 
zou men seggen dat het weleer tot een ſtryd-veld gedrend hab, 

— Men ziet er noch vftien Pyramiden / onder De welken er drie zijn bar 
vardi tertongemeene grootte / en die be tijd/ nat fchijnt/ eerbiedigheid heeft willen 
Kerk-hof, Bewijzen; want zy zyn by nagantfch geheel en gaaf. nk is er ín ieder 

een opening / welke doorgang geeft naecen kamer. Deniéuwsgierigheid/ - 
Die den KReizigers eigen is / deed ons treeden in de geen / Die het wijdte ban 
het Dorp af ſtaat / en welke men gemeenlijk de Pyramide van Rhodope 
noemd. Wp banden den ingang / wa mijn aordeel beter dan d' andere / 
Die wp te boozen gezien hadden / om dat de weg / Die na binnen ffrekt / zjn 
begin ineen hooger plaats heeft Doch hy is wel tweemaal zoodiep/ al& 

Gedaante Die ban d'andere Ppramide/ en niet zoo fteil / en bj gebolg gemakkelijkere 
vande Py- om in te gaan; maar soodieg/ Dat ik baftelijk gelaof / Dat meutot op de 
— grondveſt nederdaald. WMeneden aan deezen afgang bonden bp geen trap: 

van binnen, Pen omogteklimmen/ gel ín 9’ andere Ppramide; maar alleenlijk de 
kamer bande begraaving/ bie zeet vuimen haag was. Het gewelffel wad 
niet platen effen / gelijk Dat van d'andere JApramide/ maar ging gedu—⸗ 
riglk fpitg op / enfcherp toe. Echter en bonden Wp ín deeze kamer geen 
graf / mogelijk om dat men daat nooit begraaven heeft / of om Dat de gras 
ben berdeladen gebroken zijn. 

Deeze Ppramideis gebouwd op de mran(er ban een pabilioen; en He Kri⸗ 
ftenen zeggen / Dat ze opgerecht is geworden Hoor eenen Rhodope, een bera 
maarde Hoer / Die De zelve bouwen Deed ban het geld/ ’t geen zyten kafte 
ban haar eer gewonnen had; maar buiten twijfel is dit een DWwaaling / terr 
minſten zoo't waar is / ’tgeen Plinius zegt te weten / dat de Pyramide 
van Rhodope klein / hoewel zeer ſchoon / was; Dat op deeze niet gepaft 
kan woeden / bermitg ze een der grootſten is / Diein Egyptenzijn. 
Wat de anderen kleinder belangd/ die op het zele veld ſtaau / De tijd 

heeft die bp na teenemaal bernield ; Want ze zin tegenwoordig niet anz 
ders / alg brokken zands/ die niet algde gedaante hebben ban het geen / 

„> 

dat ze eertijds geweeft zijn. 

Grooten 

tteenen, maal alg zn hun Bolk eenige nieuwe Wet wilden geben. Maar dit zijn 
maat oberleberingen band’ arme Arabiers / Die gantfch geen Fondament 
ban waarheid hebben. ; 
Om weder te komen tot de putten der Mummien / 300 haaft de Kri⸗ 

fienen daar eenige Lan gezien hebben / vuld de wind of ook zelfs de Ata: 
biers / Die terftand weer met zand / om daar een (Weede maal geld.ban te 

trekken; 

okt ziet men’et een vierkante hoop ban groote gehouwene ſteenen / 
hoopvan Welke hoop De Vrabierg Mattaber Faraoun noemen/ en Daar ban zuzeg⸗ 
vierkante _gen/ Dat de Koningen Pharaos Daar op plachten te klimmen / zoo menig: 

hd 
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trekken; want biet in beſtaat de grootſte winſt ban deeze vam pfaligen /en 
_ %mínft/ dat 3 neemen / om een maagdelijke put te openen/ ig dartig 

piafters. Bereden ban deeze duurte is / Dat de geenen/ Die De zelven 
Doen openen / vecht hebben om alle de raariteitenen Mummien/ welke zp 
Baar ín binden / mede te neemen. 

Berbelgens keerden wy weer nade Dtad/ nadat Wy twee bagen uit gez 
weeſt warten, Jer 
Ben fefde ban Wap gingen wy den Griekfchen Aardsbiſſchon ban ben 

Berg Sinaï bhezoeken/ die / omeentge zaaken ban zijn Kloofter/ zijn woen⸗ 
plaats toenmaals binnen Kairo hield. ed 
De Munniken ban Dit Wloafter hebben een pribilegie of boosrecht ban 

Mahomet, getektend/ balgeng de gewoonte ban Die tijd / door D' indruli⸗ 
king ban zijn gantfche hand / ’t welk hen bebzijd ban den tol / Die De Ma⸗ 
hometaanen gewoon zijn vande Kriſtenen hun Alaaben te borderen. 
Geen Mahomet beweegde hen deeze genade toe te ſtaan / was / na't 

zegaen ban den Aardsbiſſchop / om aan deeze Beeftelijken zijn erkentenis 
te bewijzen voo 't goed onthaal/ ’ welk hy van hen ontfangen Gad / wan: 
neet hp den bewaarder hunner Uemels was. 

Berbolgeng raakten wp te praten Ban De Peft des voorgaande jaars; 
waar tan hyons zei / Dat ze zeg - honderd -en-zef - en - negentig duizend 
menfchen weg gehaald had; dat ze echyter bp na niet anders aangetaft had / 
alg de arme lieden / de Slaaben / en De Kinderen. Bier uit kan den Leez 
zer oopdeelen / hoe bolkrijk Kairo Weezen moet / Dewilde Peſt / zonder de 
ae lieden te vaaken/ zoa beel menfchen heeft konnen weg- 
leepen. 

VXETIENDE HOOFDSTUK. 

Vertrek des Schrijvers van Kairo na Gemiane, Onderzoek 
van de verfchijning der Heiligente Gemiane. _Overge- 

loovige gewoonte der Kopten, omtrent deeze verfchij- 
ning,  Maniere, op welke de Ardbiers van de Koptiſche 
Kriſtenen onthaald werden, en redenen waarom, On- 
kunde van een Arabier, die over een geringe dievery ge- 
vangen wierd. 

Ndertuſſchen naderde de tijd/ bat de Kopten het Feeſt ban de Verfchij- 
ning der Heiligen te Gemiane vperen; waat ban wy de gelegentheid 

, niek 
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niet boor by wilden laaten gaan; ten welken einde wy ban Kairo vbertroli⸗ 
Ken op den negenden May / beneveng berfcheidene Kopten / welfte den 
feber tot hun Godsdienſtige plegtigheben derwaartgtroft. Wy traden te 
Boulak te fcheep / om ong na Manzoura te boen boeten ; daat wp op den 
twaalfden ban de zelve maand aankwamen. h \ 
Des anderendaags bertrolifen wp ban Manzoura met een fchíg / ’t geer 

wy erpees namen / om den Nijl af na Diaft te baaten/ een Kleur Dorpje / 
op de Weſter oeber ban de felbe Nibier; want én dit Dorp gaan ze altemaat 
teland/ die ban Kairo komen / om na Gemianete gaan. ’tHegt omtrent 
biec mijlen wegg ban Manzoura. Zoo haaft wp daat gekomen waren / 
berlieten wp ons fchip/ en gingen te boet na Boffat inoflara , t geen een 
ander Dorp is / een Klein eindtje van Get eerſte gelegen / wat Dieper lan: 
dewaart im. Wy brachten daar de nacht ober / en liepen (n de Lerk / 
Die aan 8. Joris toe -geëigend is / in gefelfchap ban berfcheidene andere 
Yeopten / Welke wp daar bonden / en Die ban gelijken na Gemiane 
gingen. — 
®en veertienden deg morgens Geel vroeg / vervolgden wy onzen weg 

na den darden arm Lan den Nijl, wellie / gelijk ik in de beſchz ybing ban 
deeze ANivier gezegt heb / zijn aanvang neemtte Sciobret il yemen, en na” 
by de Stad Mohelle Kebire, of Groot Mohelle , en zelfs bip Gemiane ; 
geloopen te hebben / zich te Brullos ín De Zee gaat werpen. Wyp gingen 
geftabdig al Dieper landewaart in / en bp deezen arm ban den Nijl gekomen 
zijnde / bonden Wp daar Lerfcheidene Wacken gereed / om ong met de 
ſtroom na Gemianete voeren / daat wy eindelijk tegen den avond aan: 
hwamen; maar niet sonder groote moeite en ſtribbeſingen bermits deit 
Kapitein ban de Bark, Die een Arabier was / een grooten Schurk en: 
Deugniet was. À + 
Gemiane {geen vermaarde Berk der Kopten / gebouwd ín een zeer groot 

en effen / maar zeer onvruchtbaar / veld / ín de Provintie ban Garbie, 
welke ín hee Eiland Delta gelegen is. Zp ffaat dicht bp de plaats / Daar eerz 
tijds de Stad ban Degue was / in't Arabifch Tekebi genaamd / hebbende 
ten Weften de Stad Groot Mohelle, ten Boften Den acm deg Nijls, bie. 
zich te Brullos in de zee ontlaft/ en ten Roorden de Middelandſche Zee. 
Deeze Herk heeft bijf-en-twintig Dommen / welke ’t gezicht daar Lan van 
verre zeer aangenaam maaken/ hoewel ze zonder eenige oden geplaatft / 
en selfg ook niet van een eben-gelijke grootte zijn. 
De Berk ig ban binnen noct hijst bolmaakt / en baar is maar een Bapel/ 

welke met kalk geftreeken en geit is / te weeten de geene / Daar de ge⸗ 
waande Perfchijning gefchied ; Haar ig ook maar een Altaar / bolgeng de 
gewoonlijke manier ban d' Oofterfche Herken; Waarom ook alle deeze 
Poammen nergens toedienen / algtot cieraad en om Licht in de Yerkt te gee⸗ 
ben; Want altemaal hebben ze een Kleine opening / eneenigenttee. De 
Prapel/ Waar in de Berfchijning gefchied / (taat na het Maozden / ter rech⸗ 
ter hand ban den ingang / beneffeng de deur. k 
Wat Beeze gewaande Perſchyning belangd/ na De zelbe / — 

zie 
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drie dagen / Welke ik ten dien einde Daar oberbracht / zoo naauwlieurig / „an aeers 
als t mp mogelijk wag/ waargenomen te hebben/ heb ik bebonden / Dat vertchij- 
Bet niet andergenig/ alsde veflerie of weder-fchijn der voorwerpen / Die "ts 
op een zekere afftand voor bp de Herk gaan/ Welke dooz den middel deg 
luchts in de Rapel gebracht zijnde door De twee Kleine openingen / daar 5u 
den dag doo? ontfangt/ tegen de oberftaande plaatfe deg muurs cen fchaz 
duw berbeeld/ welke eenige gelijkheid heeft met het boorwerp/ dat daar 
boo2 bp gaat; gelijk bp boogbeeld ; wanneer ‘er een man te paard voor bp 
tijd / ziet men in de Vapel tegende muur/ hoewel wat berwardelijk / de 

ſchaduw / Die een Auiter verbeeld; zont ten b2outw is / díe cen kind op 
gaar arm draagt / ziet men Daar de ſchadum ban deeze bouw en het kind / 
en 300 gaat het ook met bet oberige. Het volſt nu / dat Dom en oberge⸗ 
loobig is/ niet weetende hoe dit gefchied/ beeld zich in / Hat het leeiligen 
zijn / Die haar berfchönen. ; 
Dat zp ze nu fchijnen te kennen en te onderfcheiden/ dat komt daar 

ban Baan / omdat zn daar ban oosdeelen volgens De Schildernen / die zy 
‘ec ín hun Herken af zien; bp voorbeeld / zoo ze een ſchaduw sien die een 
Muiter verbeeld / zeggen zy / Bat het S. Joris is / bermits de Hopten/ cn 
alle andere bolkeren van't Ooften/ hem altijd tn hun Schilderpen af-becl- 
Den/ gelyk een Ruiter / Die con Braak doorſteekit. Zoo zn die baneen 
bzouw zien / welke cen Kind op den arm heeft/ zeggen zy / dat het de Hei⸗ 
lige Maagd is; want aldus sien zp zein hun Kerken geſchilderd. Zoo 
zp Be fchaduw ban een Boet-gangerzien/ die wat roodagtig is / zeggen zy 
Dat het den Hetligen Menna is / om Dat zp hem met een raad kleed uits 
beelden; en aldug oordeelen zp ook ban de andere Geiligen. De waarheid 
ban deeze verſchjning houden zp zoo zeker / Dat/ 300 hen iemand de zelve 
Betwiften wilde/ he gebaar zonde Ioopen ban dood geflaagen te wozden. 
_ Zoomen hier nu tegen in mocht werpen / Dat deeze fchaduwen/ Welke megenwer? 
ín deeze Kapel berfchijnen / niet beroozzaakt kunnen worden / doo? De re⸗ ring. 
flerie of weder-fchijn/ dewijl de venſters of openingen / Daar de zelven door 
inkomen/ aan De 20028 - zijde ban De iech ſtaan / Welfte nooit Door de 
zon berlicht word / endat Get bp gevolg waarachtige Derfchijningen zjn; 
zal ikdaartegenzeggen/ Dat het niet noodzakelijk is dat de Werk ban Ancwoord 

die kant verlicht worde; maardat het genoeg is / dat het voorwerp /'t geen daar op. 
daar boo? bp gaat/Bezlicht word; in tegendeel / indien deeze zijde ban He Heck 
Doo? De ſtraalen bande Zon berlicht wierd/ zau ded zelfs licht de fchaduz 
wen alte klaar en al te duidelijk doen beefchijnen / en derhalven alte oorzaakt 
ban betwondering Weg neemen. ) 4 

Zoonueen ander zeggen wilde / Hat ben een of ander ban veruuft onder 
hen deeze Wapel had boen bouwen volgens de regelen van de Optika of Ge: — 
zicht-Liunft / om Be onwetenden Hoor deeze Berſchyning te bedriegen; zoo daar op. 
bidik hem / maar te willen overdenken / dat de Ropten zoo groote botter 
tikken en Weetnieten zijn / Dat ze zelf niet en Weeten/ wat Bit boor een 
Wetenfchapis. Weeze Hapelis/ zoa wel alg het overige ban be gantfche 
Herk, dusdanig gebouwd / zonder toeleg * iemand te bedriegen / en are 
AR reflexie 
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reflexie / welke spp Derfchijning der Heiligen noemen / is buiten alle twij⸗ 
fel bp geval ontdekt. We ondervinding heeft het mp doen befgeuren ín ans 
dere Uerhen / die niet meet als Deeze/ met voordacht ban Figuuren te 
doer berfeljijnen gebouwd warten. ft Web het ook gesten in de Berkt ban 
Boſſat Inoſſara, alwaar mp den Dactiende Lan Heeze maand ín geſelſchap 
van verfcheidene Haptifche riſtenen Diena Gemiena gingen, bindende / 
zagen tp de zelve fchaduwen/ alg De geenen / elken zy twee dagen daat 
na de naam banS. Joris, De Heilige Maagd, en S. Menna, gaben; inboez 
gen dat / wanneer de Kopten deeze ſchaduwen gewaar Wierden/ zn zoa 
verwonderd Waren / dat ze niet wiſten / wat ze zeggen zouden; ‘tgeen gez 
noegzaam betoond / gelijk (k zoo eben gezeid heb / bat decze KRapel volgend 
de regelen ban de Beficht-kunst niet gemaakt enig / en dat Get geval alleen 
gelegentheid tot de opmerking ban deeze ſchaduwen gegeeben heeft. 
@m Get berhaal ban deeze Verſchyning te eindigen / zal tk hiet noch 

tmaar zeggen / dat Ze drie achter een volgende dagen duurd / geduurende 
welke tijd zulk een toeloop ban Polltin deeze Rapel is Dat men’er bena 
fn berſtiht word. Zp noemden ze verwardelyſ ſommigendeezen Deilig / de 
anderen Weer een ander / een teder bolgensg zijn godvruchtigheid; en wans 
neer sp eenige ſchaduw op de muur beſpeuren / Welke obercenkomft heeft 
met de manier / waar op zin bun Herken den Heilig / daat zp den naam 
ban aangeroepen hebben / gefchilderd zien / fchzeeutwen zy ban vreugde / 

Overgeloo- toepende in huntaal/ Selam lak Kaddis Filan, of Ík groetu ô Heilig N. N. 
vige ge- _ zingende zíjn Tofſang / en vichtende geloften en gebeden aan hem / Ganz 
woopteder gende ooft Daar-en-boben Kleine waſſe Gruidjes aan de muur. Dan alle 

pten. De Weiligen / elke hun Herk eerbied / heb 1lt maar deeze Bier Goozen aanz 
roepen / de Heilige Maagd, S.foris, S. Menna, en S, Poktor.: 

| Op den Dag ban dit Heeft bergadeten daat alle de Arabters tan dom 
Wat deelde leggende plaatfen / Door eenn oude gewoonte / am/ geduurende Deeze Drie 
Arabiersin dagen / uit deinkomften deezes Viechg onthaald te wogden. “De geenen/ 
—— Die daar gekomen waren / toeniß'er was / konden wel vijf-honderd Aui⸗ 

cters / endok zoa veel Doet-knechten/ vitmaakten. We Kuiters droegen 
een Tans iin de hand / en de Doet-knechten een met pzer beſlaagene filé 

Ak op hun fchouders. Es 
—___ @Deeze gewoonte ban di Arabierg Der omleggende plaatfen te ſpijzigen / 

is zeer oud / en ingevoerd / om dat sp voorgeeben meetterg ban De plaats / 
Daar deeze Gieckt gebouwd is / té zijn/ en om dar zy de riſtenen / gelijk zp 
wel zonden konnen doen/ indien zp wilden / niet en verhinderen hun Feeſt 

_ Daartekomen houden. 
Ce deeſer oosfaak draagt Dewlkofter zorg om hen Wel te onthaalen. Coen 
ik’er was / deed hy zeven jonge Woejen medebzengen / waar van men et 
alledagen twee ſſachtte. Wat den ryſt / broot / en gerſt Loo? hun beeften 
belangd / Daar deed hp ook foo veel van mede brengen / alg’er van nooden 
was / om ze altemaal te voeden. Ook maakte hy Uolis en alle Heuken- 
gereedſchap te hebben; zulks dat de Arabiers niet anders te doen hadden/ 
ats maar welte eeten / en Dzolijk te zn. 5 — — 
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Be Arabiers / om't gezelfchap bermaalt aan te doen / en hun beolijken 
aard tedoen Bljken/ deeden alle dagen tweemaal bun Beijgg-oeffeningen. 
De Nuiters fpeelden met Gun weep-fpieffen/ daar zp malkander ín 't baog 
Bp rijden mee wierpen / en waat boor zn zich met een Wouderlijke-behens 
dighepd wiſten te wachten. De Woet- knechten fchermden twee tegen 
ef met hun groote ftokken/ daar zp zeer geeftig en baardig mee om Wiz 
ften te gaan. Ì 
Den darden Dag ban dit Feeſt hebben d Arabiers niet anders te doen als 
te eeten/ en deinken/ tgeen za niet zoo haaft gedaan hebben/ of 
za moeten vertrekken; zulkg dat/ zoo men ‘ec twee uuren Daar nacen 
kond/ en Dat den Lieutenant han den Bep/ Die daat tegenwoozdig is / 
Daar tan verwittigd wierd / hy gebaar zoude loopen ban/ of met een geld- 
boete / of met ffok-flagen geftvaft te woyden. Dien dag Lind men ’er der⸗ 
halven niet/ alg Kriſtenen / Welie den Ysofter op De zelve manier ont⸗ 
haalt / als bp ò ®rabiers gedaan heeft. 
Onder deeze genoodigden was ik een der voornaamſten / en den Lioſter ont: 

haalde mp zeer heerlijk in zijn Tent / uitgenomen dater geen wijn en was/ 
eu dat men zich ban lepel / boeken / meffen / nach fecvetten diende ; maar 
Datmen de Sphs / bolgeng de manier Des lands / met De bingers ban cen 
trok. Berbolgens fpzeide men buiten de tent / voor het gemeene volk / een 
lang flukt leers np D? aarde neder / Daar alle De geenen / Die zich aanbooden / 
gen zeer goed maal voorgezet wierd. | 

Bit verhaal zal ilt eindigen met een onderrechting / welke ik de Kriſte? onacrrech 
men/ die genegen zijn na det Feeſt te teelten / Wil geben, ting om dees 
_ Ep maetenden zelven weg neemen / Die wy naamen / om dat her De licht: — 
ſte/ De gemakkelijkfte/ en De zeheefte ig. Men moet zich van een goede °°“ 
Eent boorzien / vermits men er geen huizen bind / en Dat men de nachten 
Derhalben op Get vlakke held maet overkzengen. ok moet men zich boog: 
zien ban wijn / brandewijn / heenderen / berood / en rijs / zoo Veel alg mett 
ban nooden heeft / om deeze drie dagen van te kanten leeven. Wan gelijz 
ken moet men Daar eenig heulten-geveedfchhap met zich boeren / gelijk een 
tapijt / omoptezitten/ kuſſens / en eenig tafel-gaed / zoa tot gemak / als 
om alle morſigheid te ſchouwen. Water en hout bind men er genoeg ; ook 

ontbeeektꝰer geen viſch; Want de Viſſchers Lan den Nijl, bie daar dicht 
bp13/ beengen ze Daar in menigte. 

Doos Tooters heeft men?er gantfch geen gebaar / vermits den Tieute⸗ 
nant ban Den Bey ban Groot Mohelle zich met een goed getal tan Spahig 
op bit Peeſt Laat binden / om alle ongeregeldheden / geſchillen / en Dieberpen/ 
Welke onder Dit boerfch en woeſt volft zoude honnen ontftaan/ te berbinde: 
de — Dat men op Dit held alzoo veilig is / alg te Kairo ín zijn ei⸗ 

uig. 
Niettemin gebeurde ’er / ter zake han dievern / een geeftig voorval / tere 

wijl wp Daar waren / ’t geen aidus in zijn werkging. Zeker arm Arabier 
ban cen Hriften een hand bol garftg genomen hebbende; om Dat aan zijn 
Ezelte geeven / Had het ongeluk ban op de daad besraptteozden. De 

Dz Lriſte⸗ 
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Uriſtenen beachten Gem terſtond / met eer groot geſchzeeuw / na den Wieus 
tenant ban den Bep / om hem te Doen firaffen. Terwijl ze hem aldus 
boortfleepten / en dat een groote menigte ban alderhande volk toefchoot / 
om deezen ellendigen te zien / Waren’ereentgen onder die hem sijn onbez 
fchaamdBheid verweeten / en Be ſtoutheid / Welke hy gehad had ban een Diez 
berp te begaan / zonder de wraak Ber Heiligen / die ín hum Werkt verſche⸗ 
nen / en Die Daar groote mirakelen Deeden/ te bzeezen. Een ander boeg 

aie hem / ofhy geen beers had gehad / dat God hem ſtraffen zoude; waarop 
Arbi bp ín zjn taat antwoorde, Kenik God? 'kweet niet wat God vooreen 
watGod dingis, Dit beroorzaakte mp een Dubbelde verwondering; want aande 
was, eene zijde befpeurde ik hiet Dao? / hoe vaſt De Kopten deese verſchyning der 

Peiligen gelooven; en aan de andere zijde zag ik de woeſtheid en onkunde 
Se — dewijl deezen armen hals niet en wiſt wat God voozeen 
ing as. — es 

Deezen rampzaligen eindelijk bp den Lieutenant ban den Bep gekomen 
zijnde / Wierdip/ nadat den zele De klachten der Kriſtenen gehoord had, 
opgeflaoten; doch hoe’t'er berder mee afgeloopen ig / weet ikk niet. 
Wp trokken deg anderen Daags’g morgens / Wanneer cen ieder weer ban 

daat ging / langs de zelve weg weder na Kairo, Haat wp op Den twintig: 
ffe Des zelve maands / zijnde toen elf dagen uitgeweeſt aankwamen. 

Behalven deeze weg / kan men noch twee anderen gebruiken; want bart 
Gemiane kan men te land na Brullos trekken / en ban daar na Rozette ; 
eu doop Deezer middel zou men dwars door Deltao reizen / °t geen een zeer 

/ bermaakelijke tocht zoude weefen ; maar het gebaar doet een ieder daat een 
afkeer van hebben. @ok kan men ban Gemiane na Groot Mohelle gaan? 
Daar men geduurende de gantfche Weg groot geſelſchap bind ; en ban daat 
kan men zyn reis telande tot aan Kairo berbolgen/ en doo? bit middel alle 
Le —— zien welke langs de Weg / en omtrent deeze vermaarde 

tad/ zijn. 
Den zeben-en-twintigffen ban Nep gingen Wp de Patriarch det Kopten 

bezoeken/ welke wy een Bzeief ban recommandatie verzochten om De 
Hloofterg der woeſthne ban 8. Makarius te gaan bezichtigen / Dien hp ons/ 
alszijnde een zeer belcefd man/ zeer gaarnegaf. 

V 

SESTIEN- 
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SESTIENDE HOOFDSTUK, 

Reizevan Kairo na Roferte, Mond des Nijlste Rofette , 
_en befchrijvingder Kafteelen, welke den doortocht ver- 

dedigen. Vertrek van Rofettena Alexandrie, Huis der 
70 Overfetters. Zout-putten van den Grooten Heer, 
en uitfteekend fchoon zout van het water des Nijls. Schil- 
dery van S. Michiel gemaakt door den Evangelift Lukas. 
Kolom van Pompejus. Grotten , ofte oude begraat- 
plaatſen van Alexandrie. Befchrijving van Alexandrie; 
en onderzoek, of de muuren de zelvezijn, welke Ale- 
xander de Groot heeft doen bouwen. Wonderlijk loo- 
pen vaneen Moor, &c. 

OE den laatften Bag ban den zelven maand berttok ik ban Kairona Ro- Verrek van 
fette, met mijn eís-gezel Thomas Brewne, en twee Qubiſche knec hz — —— 

ten/ welke wpte Kairo fn onze dienſt aangenomen hadden. Deeze tocht } 
deeden wy om in deeze Stad de groote hette / alfoa’t hier Hap koelder halt / 
ober tebzengen / en vervolgens na Alexandriete gaan / om de raariteiten / 
Die daar zijn / te befichtigen. 

Pier dagen waren wp onder wege/ ’ geen een zeer feldfaame faatt is / Bere 
mits de winden Maltem, welkeden geenen / die den Nijlafvaaren / tegen 
zijn / al federt eenige tijd hadden begonnen te waapen. 
„@eboornaamfte Steden / Welke men in deefe tocht langs den Nijl ziet / 

3ijnFuva, Sindiun, Teirut, Motubis, en Tfeni. 
…__ Fuva íg een feec oude / groote, en aanfienlijke Stad/ gelegen op Den Fuva. 
Ooſterſchen aeber ban den Nijl, zeen uuren Wegs/ of daat omtrent / 
ban Rofette, Waar landfchapig feecr aangenaam, ter oozfaak der wel: 
luſtige Delden/ en fchoone Hoven. De zuchten / welſie daar omtrent 
ballen/ zijn ſeer geacht ín Egypten. 

Geziret Iddahab; of't Gouden Eiland, legt blak tegen ober deeſe Stad, 
Sindiun en Teirue zijn twee andere Steden / tegen ober malkander/  Sindien en 

eben gelhk alg Motubis en Tfeni, op Den ocber deg Nijls gelegen. Sin- LTeitut. 
diun legt ten Ooſten / en Teirut, ten Weſten. 
Na dat wp berbolgeng te Roſette gekomen waren / ging fs op den ro —— 

Junij na de mond ban den Nijl, welfte Daar maar een uur ban Daan legt; zh cbo⸗ 
alwaar ik befpeurde / dat den Nijl twee re ie of Monden heeft / gan 
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fuel men ze maar hoor een teld. Dieten Hoften ban Egypten ín de zee loopt / 
word be Oofter-mond genoemd / en Die aan De Weft kant ban Egypten 
in zee loopt Wwordde Wetter-mond geheeten. Dooꝛ de eerſte gaat men nà 
Brullos, na Damiaten, na Seide, na Konftantinopolen, &c: en door de 
andere na Alexandrie, en na De andere plaatfen ín ’t Weſten gelegen. Deeſe 
fcheiding deg Nijls ín twee raken en monden Word veroozzaaũt Door een 
blein en zeer laag landje’: geen blak in het midden legt. 

Deeſe mond deg Nijls moed door twee Kaſteelen berdedigd/ Waar bart 
het een gebauwd ig ten Doften des Kiviers / en Get ander ten Weſten. Dit 
laatfte/ ’tgcen boog cen boet-ganger maar cen Galf-uurtje ban de Stad 
gelegen 18/18 vierkantig / met fteckke muuren omttngd / op De oude manier 
gebouwd / en heeft op ieder Det bier hoeken een tovan. Daar en boven ig ‘er 
in bet midden cen zeer hoog gebouw / dienendetot cen uiterfte wijk- plaats. 
t Woꝛd bewaard door honderd en Bier-en-tachentig Janitzaren / Die alle 
nachten in het Kaſteel flaapen; maar over dag hebben zn De bepheid ban 
inde Stadtegaan/ eu re arbeiden / om hun koſt te winnen. t Is boor: 
zien met Lier-en-febentig ftukkken Kanon / onder De welken er zeven zijn 
van eenn ongemeene grootte. —— Mi, 
t Ander Kaſteel is maareen Mosquee boog De Welke (lk zeben ſtukſien 

Kanon op de aarde geplant zag. t Wozrd ban gelijken beleerfcht dooz 
cen Aga / en bewaard Doazeen bende ban Moozen / Welke alte De geenen / 
Die aat boo? bj komen/ 't 5m Dat ze in komen / of dat ze uitloopen bez 
zoeken. \ 
Den veertiende ban de zelbe maand vertrokſten wy tegen den avond hart 

Rofette na Alexandrie, en Kwamen amtrent middernacht aan Den Oher- 
baart / welke D' Arabters Maadie noemen; ban Waar/ na dat wp een 
weinigje gecuft hadden / in de Han of Werberg/ Die Daar is Wp bp het 
licht van de Maan onze weg na Alexandrie berbolgben / daat wp de ans 
deren dags morgengtuffchen achten negen wuren aankwamen. 
Pan Roferte tot Alexandrie Heeft men ten minften tten uuren rijdend / 

welke weg men boo, een goed gedeelte langs de Zee-ffraud doet ; zulks dat 
de beeften een tijd ſang met He boeten in't water Toopen. 

Per Landis zoo effen en gelijk Dat de Aeizigers daar gantſch geen onge: 
mak ontmoeten; Doch uitgenomen De Han of Werberg/ welke ter halbve 
weg is / bind men noch Dozp / noch boom / noch kruid; want het ig 
mier ander dg / algeen groot / onveuchtbaar / en zandig Beld, 

De Kriſtenen / Die Deeze reis doen zijn gehöuden aan de poort ban 
Alexandrie, welfte men de Poort van Roſette noemd / drie Paras of Mei- 
dinste betaalen / doende ieder ban deeze Paras amtrent anderhalte Holland: 
fche Stuiver, de helft aan de Beduinsof Boemiers, en de helft aan de Ja⸗ 
nitzaren / omdat ze daar de wagt houden. Js , 

Pet Huis der zebentig Oherzetters / welke den Bpbel nit de Hebzeeu⸗ 
fche ín de Grieliſche Taalbzachten/ ffaat noch in Beeze Stadt / enig noch 
bp na in zyn geheel / metde Cellen/ Die Heeze geleerde mannen tar WKantoaz 
en Dienden. De Turken hebben 'er een Moſquee van gemaakt / Welke 

3p De 
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zy De naam gegeven Gebben ban Giama il Garbie of de Wetter Moſquee. 
Op den negentiende van Junij ging (lt de Zout · nutten ban den Groo⸗ Zoutpuren 
ten Beer bezichtigen / die buiten de Dtadzijn/ dicht bir de Kalitz af Gracht Grooten 
van Kleopatra, welke Alexandrie ban zoet Water berzorgd Wanneer De Heer, en 
Nijloberlaopt. Hier beſpeurde ík twee Dingen / die mp aanmerkeng waar⸗ ‘hoor zous 
dig Dochten ; 't eene was / dat het water des Nijls, 't geen het zoetfte ban ser aes Nine. 
alle de Wateren deg werelds is/ een zout maait / niet alleen het witfte / 
maat ook het bolmaakfte/ dat ik ooit gezien heb; en het ander/ dat dit 
zout Dereuk en fmaak ban fioolen heeft. 
VDie tot het maaken ban Dit zout geftelt zijn / Taaten / terwijl de Nijl in 
deeze Bracht loopt / cen zektere maat Lan water in de Zout-putten loopen ; 
en biet of bijf dagen daar na is Dit water / gelijk hier voor gezeid is / ín het 
fchoonfte Zout deranderd / Dat men fien kan; waar na zn ’tin kozben of 
manden ín de Zon zetten / om te droogen / en berbolgens te verloopen. 
Men kan ook het Zout treliken uit het Meer Sebaka , hy de oude Latijn- Biceer zout. 

fche Schzijver Palus Mareotis genoemd /’t geen ten Zupden van deeze Stad 
legt; maat sijn water is zout / en zijn zout Bitter; t welk De ao2zaak ig 
Dat men ’er de moeite níet -tae Boen Wil. Pat 
Dit Meer Word gemaakt Dao? Get water de Nijls, ’tgeenderwaartg Palas Ma- 

loopt / Wanneer hp overſtroomd / endat/ bermitg het geen uitgang bind / cots. 
daar flaan blijft. AS niet zeer diep /maar geweldig groot en Wijd; want 
naauwelijks kan men van d’ eene zijde Den regen-ober-teggenden oever met 
zijn gezicht bereiken. Reh 
De Kopten ban Alexandrie bewaaren in hun Werk ban S. Markus een schitdery 

Schildern / ban-den Aardsengel S. Michiel, bolgens hun overlevering / — 
Doo2 de hand ban den Ebangeliſt Lukas gemaalit. | Nine 
Sommige Noomſche Yciftenen wiften ong te berhaalen / dat de Denez aen Ev ange- 

tianen / eenige tijd geleden/ dit Stuk uit de Berk genomen hebbende / bijf Lt Lu'as. 
maal uít de Baten liepen / zonder dat Get hen mogelijk was een mijl weg „Pelseheljk 
tebogderen/ alzoo sp zich / zoo menigiuaal alg zu baart meenden te gaan / rent deeze 
dao, een heimelijke kracht bo wederhouden 5 tot dat zp De Schildern Schildery. 
Weer op zijn eerfte plaats gebzacht hadden. 
„2% Berucht ban dit wonder sich door be Stad verſpreid hebbende / beſſoo⸗ 
tende Beduinen, of Boemiers, Dit gedachte Stuk refteelen / en het gen De 
Kriſtenen te berkoopen. Een deezen einde / zekere macht de deut ban de 
Herk opgelbzooken / en het Stult ban zijn plaatg afgehaald hebbende / meen: 
den zp Daar mee Geen te gaan; doch het was hen mier mogelijk uit de Merle 
tekomen; zullis dat 3p gehouden Warten / gelijk de Denettaanen / het weer 
opin plaatste flellen ; gelijk het ook noch) tegenwoordig ín deeze Gerke ist / 
daar ik ’t eenige maalen gezien heb. | 

Deezʒe goede Roomſch Katholyken verzekerden ong / dat er aan Die ver⸗ 
haal gantfch niet te twijfelen biel/ en boegden tot een Blijkelijh teften ban 
aar daar bp/ dat ze zelfs taenmaals te Alexandrie al gewoond had⸗ 
en. 

In het water der bakken heb ík opk iets gezien) Dat bzeemd wag ; — 
ú f ten 
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Waerom het ten / Dat Det altijd zautachtig is; zulks Dar men geenfing zeggen zoude / 
vander _gatbhet uit een zoo zoete Nivier kwam, gelyk den Nijl ig; Doch Dic anders 
Alexandrie ſcheid komt ban de Salpetecachtige grond / 't geen men blijkelijk zien kan / 
zowachtig wanneer men maat een klomp aarde inde Zon legt ; want terffond zal de 
— —— terplaarfe Daar de Zonopfchint/ zoo Wit als ſneeuw werden. 
Kolomvan Op den ern-eu-ttuintigften gingen Wp de Yolom of Pilaar ban Pompejus, 

Pompejus. en De anderp raariteiten / welfe Daar omtrent zijn / Bezichtigen, Wp 
gingen uit de poort / Die men Bab Iſſidr noemd / buiten welke deeze Wolom 
opeen kleme hoogte / een weinigje na het Zuider / opgetechtis. Toen 
Baat dicht bp kwam / zag ik / dat ze nadeeene zp een Weinigje overhel⸗ 
De / ’t geen gekomen ig dao? dat de Arabiers / gelaobende dat ‘er eenige 
fchat onder begraaven legt / onder des zelfs voet· ſtal gegraaben / en ver⸗ 
fcheidene groote ſtuklien ban ffeenen / welke De Kolom onderfteunden / daar 
uit gehaald hebben ; en buiten twijfel zon ze teenemaal om ber geraakt zyn / 
300 3p Dieper na de grond geen ſteenen gebonden hadden ban zulk een uit fees 
eend — / Datnoch3p / noch niemand / Die ooit Daar uit zullen kans 
nen haalen. J— 
Pa dat wp deeze Kolom lang genoeg bezien hadden / namen tp der 

weg nade Gzatten/ welke in dit zele Beld zjn / Ooft-Zuid-Ooft van de 
Poort/ daar wa uitgegaan Waren. Om daat fn te komen / moet men - 
twaalf of dartien trappen afgaan ín eén zeer breede gang / welke ín Den rots 
uitgehold / Doch tegenwoozdig van boven ontdekt is / zijnde mogelijk door 
De langte deg tijds het gekwelffel ingevallen. In deeze gang zijn bijftiers 
groote openingen / ban gelijken ín De cots gehouwen / op de manier ban 
porten / zeben aan d’ eene zy / en acht aande andere / door be welken men 
in de voornoemde Grotten gaat. RR 5 

Befehrij _ VOptraden/ Doozeen Janitzar geleid / twelke wyten Dien einde mee gez 
ving der ou- Momen hadden / met onze ontfteefiene taogtfen ín biet ban Deeze Grotten / 
debegraaf- Baat wp ban boben tot beneden gaaten ín den rots gehouwen bonden / 
rr ftaande eben wijd ban Den ander/ en zoo lang en hoog / dat er bekwaa⸗ 

"melijk een Dood-kift in ffaan konde. B etdene van deeze Bzatten was 
ren doorgehouwen / om door deeze openingen in de anderen te konnen gaan. 
Dit ongemak vanden Wp hier maar alleen / Dat ze bp na altemaal Lol aar: 
De en zand waren / doch echter berhinderde ong Dit niet alles te bezigtigen / 
“geen daar aanmerkeng- waardig was. fe 

Cerwijl wp ineen waren / welke ten einde van de gang aan derechter 
hand gelegen is / befpeurde cen banons/ doo? het licht Der tooztfen / bat 
gen Dezer gaten doostocht gaf na een andere Geotte/ ‘tgeen ong nieuws⸗ 
gierig maakte/ vin te weeten/ of Wp daar nier iets zeldfaamg mm zouden 
binden; en / hoewel dit gat geweldig Klein / en ongemakkelijk was / nas 
men wp echter moed/ gingen op De buik leggen / en kroopen met onze toorts 
fen in De hand/ den een na den ander / tot aan De andere sijde / Daar wp 
een Det Wonderlijkfte en geeftigfte Grotten zagen welke tp tot noch toe 
gebonden hadden. ’ ——— 
Zn was grooter / minder geſchonden of gebzoſien / en netter get 

et 
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ber geenen / Daar wopr ban te boozen in getweeft hadden / ban fatfoen lang- Berchrijving 
werpig / bierkant/ en ban binnen wel met kalk befteeeken. Wan teder zijde van cen ner⸗ 
bande muur / welke de rots zeive is / waren drie ryen ban gaten / gelijk °° *rore. 
De geenen / Die wp in De anderen gezien hadden. In de lange zijden waren 
2e bijftien inelkerp/ D' een boven den ander geplaatft / ’t geen bijf-cu- veer⸗ 
tig maakt ; de twee zijden / Die de koztfte waren / hadden ban gelijken drie 
tpen / en in ieder vp Drie gaten, Deeze gaten waren altemaal ledig /net / enn 

in de Gorte rook men gantfch geen kwadelucht/ uitgenomen in cen gat/ 
daar het geraamte ban een verdroogd menſch ín lag. 

—_ Ze wel/ dat den nieuwsgierigen terftand mijn geboelen ober Deeze oer nin ge- 
Grotten / en ober deeze gaten / zullen willen weeten/ en tot Wateinde ik > : Grotten, 
denke Dat ze gemaakt zijn geworden. Hier opzalik hen antwoorden / dat 
bet zeer moejelijkt balt dat juift ten netſten te zeggen / Deijl Makrizi „ die 
anders zeer naautwkeurig befchzeeben heeft alles / Dat'etr aanmerkeng- 
waerdig ín Egyptentefien is Daar geen gewag Lan en maat. iette⸗ 
min siet men wel / Hat ze tot geen ander gebruik / alg tat begraaf-plaatz 
fen / hebben konnen dienen. Dit beſpeurd men uit de gedaante ber gaten/ 
die net zoo lang / zoo hoog / en zoo beeed zijn / alg ban nooden is / om Daar 
een dood· kiſt in te zetten. Daarenboven / alle De andere Grotten / die 
in Egypren3íjn/ tot geen. ander einde gediend hebbende / i$’t Waarfchijn: 
lk / dat ook Deeze tot Get zelbe gebruikt gemaakt zijn geoorden ; waar Lan 
ík het oosdeel aan Den Leezer laat. 
Ondertuſſchen ontken ik niet/ Hat ze ook de Kriſtenen Hebben Konnen 

Dienen tot plaatfen/ om God (nt berborgen te Dienen / wit vzees der Ro⸗ 
meinen / bie heu berbolgdeu; en zelfs bind ík Deeze gedachte bebeftigd dooz 
Seid ibn Patrik, Melchitiſche Patriarch ban Alexandrie, in zyn Hiſto⸗ 
rie / gelijk men zien kan pag. 399. 
Die ban Alexandrie noemen Heeze Bzotten den Suk of Be Markt; maar 
daar is gautfch geen ſchn / dat ze ooit tot Dit gebzuik gediend hebben. 
Den rots / waar in ze gehouwen zijn / is ban binnen t’ eenemaal hoekig 

en kantig / endaoz Den tijd gefchilferd; zoo zjn ook de gaten / en inzon⸗ 
derheid de geenen / Die’t Dichtft aande Deur zijn / en bp gebolg meer boe: 
de lucht bloot ſtaan. Ook ontfangen ze eenig licht doo zekere vierkante 

gaten / Welke men expres bovenin de gewelffelg. gemaakt heeft. 
Den volgenden dag gingen Wp rondom De Stad / om des zelfs Muus …— … 

ten en Coo2ng te bezigtigen, Gn zeg ber voornaamſten traden wpin. De dome 
eerfte was de geene / weſſie men ontmoet / eer men aande poogt Bab ilach- sag, 
dar of de Groene poort komt. Zpig cond / en ban binnen op deie rpen pp⸗ 
laaren ban roode fteen ruſtende waar ban’er ieder ry zeben heeft. 
Na dat wp uit deezen Coorn gekornen waren / gingen wp aan de poort 

ban deoude haven / welke tegenwoordig bemuurd is / vermits deeze Ha⸗ 
ben niet meet gebruikt en wozd. Dau deeze poort gingen wy na de Moſ⸗ 
hee Der Magrabhnen; en ban daar boor hp het oud Maftcel ban Alexan- 
drie, genaamd Borg Muftapha Pacha, of’t Kafteel van Muftapha Pacha; 
% geen eertjds Diende: onu De oude Haven eneen en daar — 
RI ooꝛe 
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woordig noch een bezetting van dzie honderd Janitzaren is. 
Lot noch toe hadden Wp geſtadig na’t Weſten gegaan; maat zoo 

Haaft wp dit trafteel berlaaten hadden / keerden top na 't Ooften/ en 
bonden vervolgens een grooten Toom / daat Wp boven op klommen / níet 
langs cen trap / maar langg een bzeede weg / Die ſchuin tot de hoogte ban 
Deezen Toorn toe opliep, dek J J 
Na deezen Toorn Kwamen wp aan de poort Bab Iſſidr genoemd / bufs 

ten welke de Bolem ban Pompejug ig; han Deeze wandelden Wp voort 
na een andere Bab Irrafcid, of de poort van Rofette, berbolgende geftadig 
onzen weglangs des Stads muuren ; en van daar gingen Wp om de plaatg 
teziendaar De Nijl ín de gracht Komt Daar de bakken ban Alexandrie 
uit gebuld worden / en waar ban ík hier na de befch2ijbing zal geben. 
NHa dat wy gezien Hadden / daat Wp zoo zeer begeerig na geweeft waren) 

gingen wp weer nade Stad/ en berbolgeng naden Coorn der Indianen / 
welken men Deezen naam gegeeven heeft / tec oofzaak Dat 'er federt ettelj⸗ 
he faaren eenige Pelgrims ban dat Landin huisveſten. Wp traden daar 
in / en bonden / dat ze wonderlijk wel gebouwd was. - 

Bervolgeng begaven wp ons nade Coon ban’t oude Tolhuis / alzoa 
genoemd / om Dat / toen De Zeetegen De muuren ban de Stad aan Deeze 
kant aanffoeg/ de Pak-huizen ban het Eol-huig daat waren ; maat fez 
Dect Datde Zee gewekenig/ Geeft men de poort / Welke daar bp (taat / gez 
Dee, en de Pak-huizen ter plaatfe gebracht / Daar ze noch tegenwooz⸗ 
ig zón. J 
Weeze Toorn is zeer graat / en ban binnen onderſteund door bier ryen 

Holommen. Jen heeft ‘er een menigte ban: bertrehken/ zoo zolders / 
alg kamers / en zaalen/ hoewel er hedendaags een groot gedeelte ban 
berballen en gebzoken if, Dit wag de laatfte Toorn / die wp in onse 
wandeling bezagen / waar ín Wp vier uuren tjds doozbrachten / daar by: 
gerekend zijnde / 't geen wy befteedden met het bezichtigen Det Muuren / 
en opklimmen der Coozens. J We 

Grachtswel- Ru kom ik weber tot de Gracht of Aiool / Doop De welkte De Bakken 
kedeStad Gan deeze Stad ban water Baarzien toozden. eis 16 OEd 
vanzoetwa- —_ / Deeze Gracht of Niool is buiten de poort van Hofette/ omtrent ban 
ter voorziet. eng mans hoogte / en ban binnen met een getwelffel gemaakt. Een biera 

dendeelg mijfg van de Stad komt ze aan De Kalits van Kleopatra, Welke daar 
haar loop heeft / en De zelve een gedeelte ban haar water geeft / ’t geen 
Deeze Vatitg uitde Nijlzelbe ontfangt / omdat tot aan de muuren te bren⸗ 
gen/ alwaar een andere Water-loop ontmoet hebbende / die niet ber ban 
Deeze poort is /en Die Door een beenuftige Lond gemeenſchap met ate de bakte 
Ken heeft / verbuld zy De zelven met haat water: 

Pen moet echter weten / dat de mond ban Deeze Bracht / hoewel ze 
eben hoog als het overige ig / bp nade twee darde gedeelten Gan haar oper 
ning ban de grond af na boben toe bemuurd Geeft ;-zulkg Bat 'er maar een 
Kleine opening ober blijft/ Waar dooz het Water ban den Kalits / gelijke 
als dooz een gat of venſter / inkamt; maar / vermits het De eerfte Dzie Das 

gen 
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gen zeer zout is en dat de Bakken wel haaft vol builighefds zouden wes 
zen/ 300 ment geduurende deeze tijd daar bepelijk in liet loopen / doen de 
eenen / Die Daar ’t opzicht opp hebben /-om Hit ongemak baas te komen / 

de gantſche opening bemuuren /- af tae ftoppen/ en laaten ze deeze drie Daz 
gen lang in dien ffaat ; waarna zp / door een menigte volks vergeſelſchapt / 
De zele weer gaan openen / om het water daar zoo lang in te laaten loopen/- 
tot dat alle de Bakken bolzijn. Den dag ban decze opening ig een dag ban 
een groote biydſchap boordegantfche Dtad. _ 15 it 

…_ De Stad heeft zes poorten / Waar ban er drie open zijn / te meeten geen vaa 
Diena't Zuiden ffaat / en Bab IAidr genoemd word; Die ten Ooſten is / en lexandrie. 
Bab Irrafcid, of de poort van Rofette heet; en Die ten Noord Ooſten is/ 
en de Zee· poort getoemd word. De dzie-geflaotene zijn / Die van het ou⸗ 
de Tolhuis; de Groene poort, in't Arabiſch Bab il achdar genaemd ; en 
Die ban De oude haven. KEK c 
k Zou niet baft Kunnen zeggen / of de muuren en Be poorten / Welkemen Of de mau- 

Daar hedendaags ziet/ de zelve zijn / Die Alexander de Groot heeft doaen — 
bouwen / dan of de Ualnphs naderhand die hebben doen maaken. k Bez Atexander 

loof echter / dat het laatſte de waarheid is / hoewel alle de andere Keizigers heeft doen 
ban cen ander gevoelen zn. * ont vn bouwen, 
De gronden ban miju gevoelen 3jn/ _r. Dat men daar gantſch geen 
Geiekſche opfchziften op bind; maar wel Arabiſche / eenige in Kufiſche / 
en anderen ín gemeene Arabiſche letteren gefchzeeben / welke den Kalpph 
betekenen / Die De zelve Geeft doen Bouwen / of-ten minften herſtellen/ en 
wat jaar bac geſchied is; Boch de hoogte der poorten / in De welften deeze 
opſchriften gehonwen zijn / gevaegd bp de kunſt waar mede De letters 
Door malkanderen zjn geblogten / my niet toegelaten hebbende Die te han: 
nen onderſcheiden / kan daar oolt met geen Herder zekerheid bau fpzeeken ; 
2. De mantec/ waar op ze gebouwd zijn / geeft dat ook Duidelijk ges 
noeg te kennen / vermits Get de zelbe is Waar op men de Poozten ban 
Kairo gebouwd heeft / welke men met ontkennen kan het werk der Kalpphs 
te zijn / Die heele ecuwen na Alexander geleefd hebben. 
Twee Wabens zijner in Deeze Stad/ waar bande eene De oude genoemd raven 

word / daar de Schepen met cen Weſte Wind Loor De wind in loopen 
maar hedendaags diend ze niet / alg om de baactuigen/ Die van het Oo⸗ 
fien na Get Weſten gaan / Wanneer het kwaade weer hen onder Wege obers 
ballende/ Baar in doet loopen / ín veiligheid te tellen. De andere word 
De Nieuwe Haven genoemd; en ín Deeze komen alle de Schepen tegens 
woordig ten anker. 

Den 23 van deere maand / zag ik een Foor wederkomen ban een loop zoop vaz 
Welke hp gebaan had / om sijn wakkerhetd te betoonen / en dat hp kracht eca Moor, 
genoeg had / om onder het getal der brief-Dragers van Alexandrie na Kairo 
geſteld ce wozden. 

Deczen loop / ban den geen / die Boode of Wrief-Drager ban Alexan- 
drie zoeft te weezen/ beftaat in Dat hp op zijn fchouderg moer draagen 
een ontſtooken bper in een pzere Korf / gemaakt op de manter Ban cen 

J 2 groote 
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groote vper⸗ teſt welke met het eind baft is aan een (fak ban een mang 
haogte/ en waar aant berfcheidene pzere vingen / ter fwaarte ban 36 Ro⸗ 
tolg/ maakende amttent 32 ponden Bollandfch gewicht / hangen. Met 
Dit pakt moet hp een loop Doen ban 27000 ſchreeden op den weg ban Roferte,, 
en den zelven Dag weer inde Stad komen voor Zonnen onderaang / ’t 
geen in’t geheel 54000 fehzeden maakt / geftadig met dit zelbe pak helaas 
den zunde. Zoo hpditnu volbrengt / word hn niet alleen onder de Boa: 
den aangenomen ; maat hp wint ook de weddingſchappen / Die de ande: 
ren tegen hem gedaan hebben ; en in tegendeel / zoo Gem de krachten begee⸗ 
—* A, berlieft hy zijn wakkerheid / en Wozd onder hun getal niet ges 
C ne j Ì 

Gen geen / dien ikk deezen Bag weer ín de Stad zag komen / en Die zijn 
foop met glorn bolbzacht had / vermits hem noch twee vuren Zong obet- 
fchaoten / won een weddingſchap ban 15 Piaſters / ieder tot dartig Mei⸗ 
Ding gerekend / wierd onder De Booden aangenomen / en bergaderde noch 
ober de 8 Piaſters ban de geenen / die de aanfchouwers ban zijn toffelijke 
wederkomſt waren ; maar hp fweette zoo geweldig / dat hp uit een bad 
fcheen te komen. Hy wierd gebolgd doozeent zoo graote menigte ban men= 
fthen te boet en te paard / waar ban ’er eenigen hout gedzaagen hadden / 
om zijn bpet te onderhouden, en anderen Water / om hem te verfriſſen / 
Dat ik / eer ilt de oorzaak Daat af wiſt / mp inbeeldde / Dat’er een opzoer 
in de Stad wag. | J 
Na dat wpnuzootang ín Alexandrie geweeſt waren / alg ons noodig 

le gedocht had/ em onze nieuwsgierigheid te voldoen / vertrokken wp weer 
ga Rofrte. na Rofette op den bag der Apoſtelen Pieter en Pauwels. Wu wilden deeze 

weg nute Water doen / en traden ten Dien einde ineen Germe, Welke ong 
binnende tijd han bijf uuren te Rofette bracht; maar dit en Was niet zon⸗ 
dec gebaar ban aan De mond des Nijlsfchipbzeuk te lijden ; vermits des 
zelfg water geftabig met zulk een geweld tegen De baaren ban de zee aanboſt / 
dat het de erbarendſte Schipgerg vanEgypten beeven doet. 

SEVEN- 



Eduward Melton door Egypten. 69 

_SEVENTIENDE HOOFDSTUK. 

Reize van Rofette na de Woeftijne van S. Makarius. Den 
Schrijver word door eenige Turken groote moeite ter oor- 
zaak van zijnwijn aangedaan. Ander ongeval dooreen 
Arabier veroorzaakt, waar door hy in groot gevaar van 
zijn leeven komt te geraaken. _Inkomfte des Grooten 
Heers uit de Salpeter- kuilen. Befchrijving van eenige zeld- 
zaamheden, die inde Woeftijne van S. Makartus gevonden 
worden. 

P den dactigfte ban Junij bertrokken wp weer ban Rofette, met een Verrek vas 
OO isomemen bannade bier lalooſters der Woeſtijne ban S. Makarius re Horre na 
gaan/ Waartoe wy / gelijk hier voo, gezeid is cen Brief van Becomman: … s nadn 
datie ban den Patriarch der Kopten berkregen hadden. Wytraden te rius, 
fcheep op een Bark van een zekere Turk Reus Ahmed il Kurdi genaamd / 
een Janitzar / en een man / dieonder De lriſtenen zeer bekend was / om 
daat mede te gaan na Tarane of Terenut, *t welk een klein Dorpje ig in 
De Kaſciflik ban Beheire / bier-en-tWwintig vuren wegs of daar omtrent ban 
Kairo, opde Welter oeber des Nijls gelegen / ende plaats / Daar de gee: 
ven / die na de voornoemde Klooſters gaan/ gemeenlijk te land treeden. 
Maar eet Wp aan dít Bozp kwamen, Leeden wp bep Wat overlaſts ban overrar van 

eenige jonge Curken / ter oorzaak ban een Kelder wijns / Welke wp bp zcnige Tar- 
ong hadden; vermits een zeker al te feberigen Kadi / ſwaarigheid maa: ““°- 
kende ín bp Kriſtenen te zijn / Die wn dronlien / hen inblieg /ong daar om 
te vraagen / om gelegentheid te hebben / ín geval wp hen daar Lan gege: 

_ ben hadden / ban ons in fchadete beengen. Deeze beulen nict beter begees 
tende / als tat fleunfel ban bun fchelmfe Daad ’t gezag Lan een kadite heb⸗ 
ben/ kwamen 'er bier der ffoudften met een groote onbeleefdheid bp ons / 
en eifchten Wijn; wp ontfchuldigden ons / zeggende / dat wp hen geert 
wijn konden geeben/ om Dat ze hen berbooden was; en dat Wy zeer wel 
Wiften/ dat het een groote migdaad Loor een Kriſten was / wijn aan een 
Muſulman te geeben/ te meer op cen plaats / daar dat aan beele anderen 
argernig/ en ong mogelijk ongeluk / beroorzaken zoude, Maar alle deeze 
redenen mochten niet helpen / zy Wilden ze tegen onze dank hebben / en 
beeigden ong zeiſs / zoo top 3e hen langer weigerden; dat zp ons Fles- 
Belder ín De Nijl zouden werpen. TDpdan/ het gevaar ziende Daar wr 
Doo, de baldaadigheid deezer Curhen in vreesden te ballen / traden na den 
Meeſter ban De Bark/ en bevfochten zijn KC wenle die eindelijk pe 

. 
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zijn gezag 300 beel te Weeg bracht/ Dat ze zich boor een tijd Tang geruſt 
felden. 

e Eindelijk tegen ober Tarane gekomen zijnde / Daat up te land moeften 
flappen / en Dien Bag deg morgens bzoeg een Klein barkjen genomen heb⸗ 
bende/ om ong met onze bagagte en boozcaad na Dit Dorp te boeren / 
(want onze Batk/ die groot en bebzacht was / kon ter vo?zaak bande ons 
biepte zoo Ver niet kamen ) ſprongen drie ban Deeze fange Turken met ges 
welt daar in / en onze Fles Kelder neemende/ om ze in goeden ernſt in de 
Nijl te goojen/ vukteik ze hen uitde handen/ en nam mijn Snaphaan / 
en-geliet mp bper te willen geven. Myn Rubifchen Dienaar ſprong ook 
terftond op/ en een Deezer dzie gaften bp 'e lijf vattende wierp hp bemmet 
een ongemeene kracht wel vijf of ze voeten her over bood, Möhn Meis. 
broeder had onderwijl zijn Snaphaanbp de tromp gebat / en meende den 
tweede met de kolf be kop in te flaan; Doch hy / dit ongeluk tn tjd booze 
ziende / fpzang buiten boord / gelhk ook zijn IRakker deed ; zulks dat wp 
in een oogenblik ban deeze Schelmen/ Die uit al hun macht na de groote 
Bark toe ſwommen / becloftwaten. vi ze 
Na dít voorval / Wederboer ons noch een ander / ’t geen niet minder 

frommerlijk toorons was; want te Tarane aan land tredende / en volk 
ban doen hebbende om onze bagagie te draagen ter plaatfe welke men ons 
aangewezen had om te bupsveften / deeden Wp eenige Arabierg roepen / 
Diemer Salpeter uit De Woeſtijne ban S. Makarius kwaamen. De geen/ 
Bie onze JPleg-Lelder te beurt biel / boelende het gewicht / en niet weetende/ 
wat’erinwag/ beeldezich in / Dar het een kas bol geldg mag; en / gelijk 
of hp daar hovaerdig op was geweeft / zei hp tegen alle De geenen / welke 
bp op de weg ontmoette / Dart Green kas vol gelds droeg / Die twee Kriſte⸗ 
nen toekwam / welke zoo eben ce land gekomen Waren / en die na de UNoo⸗ 
fterg meenden te gaan. Dit valfch gerucht terſtond doa: het gantfche Dorp 
verſpreid / en gelaafd geworden sijnde / veroorzaakte ong beel gebaatg en 
ongeneuchte; kant men hoorde in het Dorp necgeng anders ban ſpreeken/ 
als vande rijcke Kriſtenen / Die daar gekomen Waten/ en ban de middelen 
te binden om hun geldte hebben. Zp beeldden zich in / Dat eet han ong 
berden cen Conſul wag/ Bie incognito reisde / om Ger land te beztgtigen ; 
en beflaaten derhalben ong op den weg Waar te neemen / ett zich meefter 
ban deeze gewaande fchatten te maaken. 

Met dit goed bootelten kwamen wp binnen T'arane, en namen hutshee 
fing bp een arm Hopeifch Wriften / cen Timmerman ban zijn handwerk /, 
Die De eenigſte Kriſten ín dit gantfche Porp was. Hp gaf ong tot onze kas 
mer De plaats / Daar hp’ ſtroo boo? zijn beeften let/ Die geen ander Dak en 
had alg ban boffen han palm-baomen-takken/ Den éen dwars over dert ante 
Der geftapeld/ om de hette ban de Zonteverbnderen. Ap honden daat 
ook nochtwee Beeftelijfken van een Deezer Klooſters / daar wy na toe meen = 
Bente gaan; en met deeze Drachten wp onse tijd zoo goed Doo / als Wp kon⸗ 
den. is 4 

Gelijk top nu ondertufichen ban alle Kanten Bericht keegen B 
En _ flag, 
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lag / dien de Arabiers tegen ong gemaakt hadden / gingen Wp /’t gebaar / 
ar wponsin vonden / oberkwegende / deg anderen daags naden Hiafcief 

ban de plaats / om Gem te verzoeken ons een geleide te geeben / op Dat wp 
onze boorgenomene reis ín berligheid mochten voortzetten. @m hem te 
meer Daar toete berplichten/ bereerden Wn hemeenige ponden Liaffé/ be: 
nebengettelijke Zuiker-bzooden / Welke Wu expꝛes mee genomen hadden 
om 3e hem te fchenkten ; want t ig de gewoonte in Turkyen, Wanneer men 
eenige gunſt vaneen Turk berzaekt/ Doo? gefchenken te beginnen ; maar 
den Hafcief t gerucht daar al ban bernomen Gebbende/ gaf ons ten ants 
wooꝛd / dat cen geleide ban weinig bolkg beuchtelooë zoude weezen / door 
dien de Arabiers boorgenomen hadden ong op den Weg te verwachten / 
enden hals af te ſuhden; Dat hp ong derhalven zelve zoude moeten verzel⸗ 
ten / ’t geen hp beloofde te zullen Doen / Wanneer Gp eenige zaaken ban bez 
lang / welke hp te verrichten had/ ten einde gebzacht zoude hebben. 

Nooit waren Wp meet berwonderd/ dan toen Wp de gunftige aanbiez 
dingen banden Kaſcief verftonden. Ap hadden hem goedtezeggen/ dat 
geen ban ong beiden een Conful was / gelijk het gerucht ging; maar dat 
top íntegendeel arme Wriftenen waren / Die na de Wloofterg gingen / om 
de %tabifche Taal berber te leeren; Dat'er in Deeze Fles Kelder / Dien 
de Arabierg boor een Nasje aangezien hadden / geen geld en was; 
maat -alleenlk eenige fleffen met wijn / Welke wp met ons genomen hadz 
Den / omdat wp niet gewoon Waren water te drinken; wy hadden goed, 
hem dít alles boog te houden; zijn geeft was doo2 dit valſch gerucht zoda⸗ 
nig bookomen/ dat wp nicts op hem winnen handen. Wanneer wa dan 
zagen / dat hp aan alleonze cedenen geen. geloof wilde flaan/ gingen wy 
weet na huis / laatende hem in de onzekerheid / of wp zjn aanbiedingen 
aanneemen zouden / ofniet. — 

Ondertuſſchen kregen wy bericht / bat Naffralla, Abt ban een deezer Onbeleefd- 
Bloofters/ welken wp wilden gaan bezichtigen/ te Tuh Inotlara, een heid van een 
Dorp aan d'ander zijde deg Nijls, na beneden toe/ en niet ber ban Tara= Abt· 
ne gelegen/ om eenige zaaken ban zijn Hloofter was. Wp fiierden hem 
een brief / ín’t Arabiſch gefchreven/ door een deezer Geeftelijken/ welken 
wp op onze aanſiomſt te Tarane gebonden hadden / waar in wy hemons 
boorneemen / en alles / Dat 'er tuſſchen de Arabiers / den Kaſcief / en 
ons / voorgeballen was / weeten deeden / hem zeer ernſtig verzoekende 
ongeen middel te willen aanwijzen / om ons van dit vollite ontſtaan / op 
dat Wp onze reis ín veiligheid mochten baoztzetten. Wp berzeherden hem / 
Dat wp zonderling daat oberin hem gehouden zouben Weczen/ behalben 
dat Wp verzekerd Waren/ dat atle de goede dienſten Welke hü ong 
zoude doen / zijn Patriarch zeer aangenaam zouden zijn; maar ber ban 
onste antwoorden / gelijk wp ong ingebeeld Gadden / hield deezen Schurk 
ban een Abt den Beeftelijke/ met de welke wp hem den brief gezonden 
hadden / ooft noch bp zich. 
Siende dan De onbeleefdhefd ban deezen Abt / en De begeerte van onze 

reis se verbolgen / niestegenftaande alle deeze fwarigheden/ hae ann 
oe 
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hoe meer toenemende / beflaoten wy Haorbe tweede maal bjrden Wafcief 
Latige be. te gaan / om hem uochmaalg een geleide te verzoeken geloobende hem 
LEES mu mm een ander gevoelen te zuilen binden; maat 1m tegendeel gaf hp ong 
van denKaf- het zelve antwoord / en zet daar by / Dat hp níet en berftond / dat wp ong 
tief, ondereen ander geleide / als het zyne op weg zouden begeeben; dat hj 

ong ten kofte ban zijn hoofd / fn gebal ong eentg ongeluk op de reis ober: 
kwam/ aanden Pacha / verantwoorden moeft ; hj voegde daar bp/ dat 
Ip zeer wel wift/ Dat wp bj deezen Hriften kwalijk gehunsveſt warten / en 
verzocht ongeen Kamer in zijn huig te willen neemen. 4 

Wil wel bekennen / dat/ 300 B’ aanbieding / welke br ong d’ eerſte 
maal deed / mp bekemmerd had/ deeze mijn geeft in een onbegrijpelijke 
ongeruſtheid wierp; want deezen ieber / welke hp betoonde / om zelbeong 
te gelefden/ beloofde mp niets goeds / behalven dat hp een zeer waade 
naam inhet Dorp had; en alhadden Wp zelfs Ban zijn Kant niet te bzee: 
en gehad / zouden De koſten / welke wp gehouden geweeſt zouden zn boog — 
hem en zijn gantfch gebolg te doen / benevens de — voor ziju 
moeite / bep wat hoog geloopen Gebben; want een Vafcief begeeft sich 
miet op reis zonder een groot getal bolkg te boet en te Paard / enzonder 
hoop van aanzienlijke gefchenken. 

Ziende dan het gevaar / en de moeite / Welke wp hadden / am teneinde 
ban deeze tocht te geraaken / beflooten wp’t berbolg daat ban te ffaaken / 
en op't ſpoedigſt weer na Kairo te keeren; en ín Dit boorneemen het ee 
rige ban den Dag in ons huis doozgebzacht/ en op de middelen gedacht heb: 
Bende om het zelve uit te boeren / hoorden wpdegnachts te twee uuren zoo 
ſterſt aan De deur klop pen/ dat wp wel oordeelen konden Bat men er ín tilde 
weezen. Cerſtond begonden wp te vermoeden / vermits het zoo laat was/ 
dat men eenig kwaad met ang in den zín had Waarom top te bed uit ſpron⸗ 

Den Schrij. Gen; en ong geweer Klaar gemaakt hebbende / om ten minften niet alleen 
veringe-” te fiecben/ Deeb mijn Dienaar, die een zeer fout en fleck jongman wag/ 
vaar desle- DE Deur open/ en kwam ons zeggen / Dat 'er den Stal-knecht ban den Hafs 
“sins rj cief wag/ die ong noodzakelijk te fpzeeken had. Mp deeden hem binnen 
wi eewaar homen/ en zagen Dat hetden geen wa / die ong ter Sehoor gebzacht had/ 
ssrouwd, Baar wp een ſteenpenninkſe aan gegeben hadden. Zoohaaft Gp ons zag/ 

bad hp ong Doo? zijn / en Doo? onze Godsdienſt / volgens de manier deg 
lands / dat wpdoch ban ſtonden aan/ en zoo heimelijk / alg 't mogelijk 
was / bertvekken wilden; bermitg zijn Meeſter boorgenomen had ons te 
bermoorden / door dien hy zich inbeeldde/ Dat wp om geen ander oozzaalt 
Daar te Landegekomen waren / algam de Schatten der oude Egpprenas 
ven te zoeken. En opdat bp zijn aanflag met minder gerucht zonde kons 
nen bolboeten / meende hp ons des anderen daags na de ANlooſters te gez 
leiden / en in’t midden Der Woeftijne den hals af te fnijdben; en vervolgeñs 
tegen de geenen / Die hem na ong mochten komen te b2agen/ te zeggen / 
dat wp langg een andere Weg weer na Kairo getrokken waren. DBeesen 
beoomen Stal-knecht boegde daar noch bp/ dat maat emtrent een maand 
geleeden / zijn Meeſter een ander Mahometaniſch Keiziger / ads Bará 

aryen 
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aryen kwam / om de zelve oorzaali had doen ombzengen/ en zijn lichaam 
fnde Nijl werpen. * | 

-— Zee haaft wp deeze kwaade tijdinge verſtaan / en aan deezen eerlijker 
man, cen behoorlyke bergelding gegeben hadden / deeden wp terftondeen 
Hemel haalen / welken met onze bagagie belaaden hebbende / vertrokken 
Wp naden Overvaart / dien men pafteerd om te Gizey te komen / cen Borp 
aan de andere Kant nederwaards ban Den Nijl, omtrent anderhalf uur 
ban Tarane gelegen. Paauwelijkg waren wp met het krieken ban den dag 
Han land afgeftooken / of wy ontdekten Den Hafcief ban verre / Die met 
omtrent dartig uiters bp zich te bier-boet na ong toe klwam; doch eer hpa 
aan den oever kwam / waren wp al 300 ber / Dat hp ong niet beroepen Kon ; 
3ulhg dat wp zijn handen aldug gelukkelyk ontkwaamen. 

Dien zelven dag bertroktken wp noch weer ban Gizey, om na Kairote 
keeren / fliepen den bolgenden nachtte Verdan , een Bory ten Weften dek 
a — niet ber ban Boulak, gelegen ; en kwamen den negenden Julij 

eer te Kairo. 

Terwijl wpte Taranewaren/ kwamong den Schrijver banden Waf: ĳokomgen 
cief / Die een Boptifch Kriſten was / fomtijds bezoeken / uit welke wp her: des Grooten 
Fonden / warde Salpeter-Huilen alle faaren aan den Grooten Beer opa: Heers uit de 
biengen. Lp verhaalde ang/ dat men’er Dat jaar in de tijd ban negen ‚LIE 
maanden biec-en-tWwintig duizend Awintals uitgetrokken had/ en Dat ec 
noch twaalf duizend uit te trekken (konden / tat volmaaking ban 't gewoon: 
lijk gewigt / dat men daar uit haald ; introegen Dat Get Bwintal te Kairo 
berkocht wordende boor bijf-en-twintig Meidins / zón inkomft omtrent 
50000 Bollandfche guideng beloopt. 
Als men de Salpeter nu uit de uilen gehaald heeft / brengt men ze 
op uemels te Tarane, alwaar gewogen zijnde / wozd ze vervolgens na 
Kairo of Alexandrie gezonden / om te berkoopen. 
Om deeze reden is't / Dat’erte Tarane een Kaſciefwoond; Welke /fchoon Een Beurs 

bn gering zy / en onder den Kaſcief ban Beheire ſtaat / echter deeze bedie⸗ —— 
ning niet en laat te koopen boor bier-en-twintig Beurzen; waar ban hp Meens: 
de helft aanzijn Overſte / en de andere helft aande Pachabetaald. Hp 
onderhoud noch daarenboven / tot zijn dienſt / en tot bewaaring van sijn 

Land bier-en-twíntig Spahis; en hp ig meefter Der gedachte Ulooſters. 
Maar eer wy met onze Befchzijhing verder gaan/ zullen wp Gier cen be: 

fchzijbing ban eenige dingen ſtellen / Welke in Deeze Woeſthne te binden 
3ijn/ bolgens getuigenis ban een perſoon / die Abt in een Deezer loo⸗ 
ſters getweeft wag. 

1. Ziet men daar tuſſchen de looſters ban S. Makarius, en Bat ban Am- weg derEnz 
ba Bifcioi, en ban Daar Dieper tn De Woeſtijne een Tange teer bau Kleine gelen, 
aarde heuveltſes / omtrent een fchzeede ban den ander gelegen / en op de 
manier vaneen weg gemaakt / welke / bolgens het zeggen der Beeftelijken 
aldaar / doorde Engelen alzoo gefteld zyn / op Dat de Heremiten des Zou: 
dags / alg zn Miſſe wilde gaan hoozen/ de Heck zoude konnen binden, 
„Buiten twijfel moeten Heeze verblinde entigen ettelijke maalen hie er : 
Ae Bn ewe 
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geweeſt zijn. Om Heeze veden is't / Dat men deeze weg noch tegentaogs 
dig den weg der Engelen noemd. — 

Kloofters, _2 Dat'er in deeze Woeſthne wel eer sehen aanzienlijke looſters geweeſt 

zijn; endat’er behalben Deeze zeen Wloafterg noch drie honderd woonitt: 
gen g of Kluizen van Weremiten waren / Die God in deeze Wilderniffe 
Dienden. — | id 

Maar ban alle deeze Klooſters zijner hedensdaags maar twee van 
aanzien / teweten / dat Der Syriers, en Dat ban Amba Biſcioi. Deeze 
Alooſters hebben zeer goed waters en het eerfte Daar ban twee Herken/ cen 
boorde Sprierg / en een voor de Kopten. 

Pl In dat der Sprierg ziet men een Boom/ Welke op een wonderbaarlijke 
—— wijg ban den flok ban 8. Ephrem gegroeid is; want deezen eilig/ zeg 

Boomint gen zy / De zelbe-aan-de Deut hebbende laaten ffaan/ terwijt hp een der 
Kloofter der Geeſteltjken bezoeken ging/ ſchoot Den ſtok terſtond wortels / en takken/ 
Syers daar men in min dan een oogenblikkbladen en bloemen aan zag. 

_ Boom der 3 Ziet men ín’t Klooſter ban S. Jan de Jonge;
 ‘tgeen tegentuooydig in 

‚gehoor-_ een zeer ſobere ſtaat is een Boom / Welke ook wonderbaarlijk ban dees 
zaamheid. zen Heilig zíjn ſtok groeide / Wanneer hp op bevel van zijn Overſte de zelbe 
* in de aarde plantte / en met water beſpꝛeengde. Cer oozzaak ban Deeze 

Daad ban gehoozzaamheid noemen de Geeſtelijken deezen Boom noch he⸗ 
dendaags Scieigiaret ittaa, of Den Boom der Gehoorzaamheid. 

& Ziet men opbdenweg/ welke ban het Kbooſter der Syriers na den 
Berg der Nrendg-feenen loopt / De plaatg ban Bahr bela me , of Rivier 
zonder water, Die/ na’t verhaal Deezer Beeftelfken / opdroogde door de 
gebeden Der oude Weremiten/ Welke omtrent deg zelfg oeber woonende / 
en Dooz de Koovers / Die op deeze Ribier kwamen / groote overlaft lijden 
Ve / Han Gode deeze genade verworven. 

— 

ACHIIENDE HBHOOEFDSI 

„Wandeling: na Ma-Tarea. Mirakelenze Pur, en des zelfs 
_ oorfpronk, Mirakeleuze Vijge-boom. Naald van He- 

liopolis.. Kerkender Koptente Kaflr Icemma. Won- 
derlijk Beeld van de Heilige Mager. Belchrijving der 

2 Kerkenen Klooftersin’t Kwartier vanden Patriarch. Mi- 
__— … «rakel van Mari.Monkure. Grotte van St. Berflome den 

Naakte, &c. 

Wandeling: Gen wp nu weer drfe Dagen te Kairo geweeft waren / gingen wy inge: 
risi zelſc hap ban eenige Nriſtene Rooplieden na het Dora — 4 
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Ooſten ban Kairo gelegen / en omtrent twee mijlen ban daar / om de plaat⸗ 
fen te zien/ welke onzen Zaligmaaker met zijn heilige boeten bewandeld 
—9. gelijk oak den Hof daar men eertijds den Balzem in plantte. 

anneet men in de plaatg treed / Die boor deezen Dof of Cuinkomt/ siet xapel der· 
men ter vechter hand een klein Bebede-Guisje Der Turken / tgeen eenen Kopten in 
zekeren Ibrahim , Die / nu dzte jaaren geleeden / Pacha van Egypren wierd, fen scbede- 
Beeft doen bouwen boven op de pumhoopen ban een Klein Berkje/ tgeen Turken ver- 
De rjg toebehoorde / tot een tecken ban Ben haat / Welke hybezelpe anders, 
$oedzoeg. * 

Deczen Parha / Dit lierkje of Kapel / gelijk top gezegt hebben / in een 
Turkiſch gebede-huig berander hebbende / mag er tegenwoordig geer 
Kriſten in ſomen / daat ík zeer moejelijj om was; Want men zogt mp daar 
zeer wonderlijke dingen bantedeengelanven. 

Dier dicht bp ſtaat de Mir akuleuʒe Put. Hyis wihd / en zeer diep / en Miralknl 
zijn water obertreft dat ban Den Nijlin lichtheid / en in zoerbeid. Pit ig ze gkelen- 
zoo welbekend / Dat de Pachas zelve daar ban drinken. 
Dovberlevering Der Kopten / en zelf ook eenige Arabiſche Hiſtorn⸗ 
scheers, onder De Welke Amru ibnil verdi is / melden/ Dat Kriſtus 
zieh in Deezen Put gewaſſchen heeft / en dat hpdoo2 een mirakel deeze on: 
gemeene zoetheid en lichtheid aan deg zelfg water mededeelde. _ 
Wat zijn ooefpronlt belangd/ mien kan daar de waarheid niet wel ban zijn oor. 

zeggen. Eenige gelooven / Dat ze Doo? mirakel gekomen ig ; anderen Pronk. 
Daar en tegen zeggen / Dat zijn water door een onderaardfche Bracht nit 
Den Nijlftamt ; maar ik geloof / dat dít onmogelijk is en mijn gevoelen 
ſteund opdeeze gronden; 1, om Dat de Nijl alte ber bandeeze Put af is; 
z. om dat / wanneer zelfs Den Nijl geweldig ontroerd is /t water ban 
Deczen Pur aleiyd eben helder en klaaris / ’t geen niet mogelijk zoude zijn / 
z00’t banden Nijl kwam 5 Want dan zou heteven eens zjn / als het was 
tet ban Die Rivier; 3. om Dat het noch waft/ nochafneemt/ gelijk Den 
Nijl; maar Dat het in tegendeel altijd op een zele hoogte blijft; en eindes 
lijli ſteum in ook op de naam / welke Ma-Tarca is/ of Verfch-water; ’t geent 
te hennen geeft / dat Get water ban deezen Put een gantfch bpzanderen ooz⸗ 

_fpeonk en hoedanigheid / en bygevolg nietg met den Nijl gemeen / heeft. 
VDe Mahometaanen zeggen / dar zijn water komt bande Put Bir Ifim- 
fm, welkhete Mecha, en zeet bermaard bp hen lieden is Doop een fabuleus 
Mirakel ban Mahomet. Waar dat dít een fabel zy / Door een hunner 
Schieehs uitgevonden / om aan hun Prophet te meer geloofs te geven / 
ziet men Daar: uit / Dat Mecha acht -en -dattig dag⸗ reizens met de Liars 
daane ban Kairo afgelegen is. 't Is derhalven onmogelijk / dDathan een 
300 wijd-afgelegene aorfpronk een Put in Egypten zoude kunnen Kamer. 
Dan deezen Put traden wp in den Dof / daar men weleer de Boompjes 

plantte / Daar den balzem af droop; deeze Boompjes / wiſt men mpte 
berichten / gaven geen balzem / wanneer ze niet in deezen Hof geplant / cu. 
Doo? Get water ban deezen mivakulensen Put befprengd waren; doch of 
dit waarheid zp / Bßâ— —— — akar EE 
WIG 2 
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Mirakales- Eertijds zag men ookin deezen zelven Hof den Wilven-bijge-boom/ die 

zeVijge- _ golgeng de oberlebering der Kopten door een mirakel van cen fpleet / ons 
boom, onzen Zalig- maafer en zijn Moeder te bebeiligen/ wanneer de Virijgg= 

Fuechten ban Herodes hen vervolgden Zp verhaalen / Dat deeze twee 

Weilige Perfoonen zich tn dee ze opening berbozgenbebbende/ gantſch niet: 
gezien konden worden / Doo? middel ban een fpinne-Web / t geen hen bes 
dekte / en Dat al vey oud ſcheen / hoewel het zoo op (taande boet daor een 
Godlijk wonder-werkeerft gemaakt was Buiten twijfel moet dit fpinne- 
web beel dichter en Dikker geweeſt zijn/ alg ze hier te lande gevonden worden. 

De Minderbroeders ban Get Heilige Land, Welke te Kairo woonen / 

Betwiften met De hoveniers de bezitting van deezen Boom / zeggende / 

Dat 3e Lan ouderdom am Her biel in Den jaare 1656, en Dat sp de laatfte 
fFukken daar van vergaderden / Welke zp in hun Weiligdoms - kamer bez 

_ waaren / daar ik de zelbe gelijk een zeer koftelijke Keliquie gezien heb, De 

Hoveniers toonen daar en tegen fn Deezen Dof een Sram / dien ik ook gezien 
heb / welke zp verzekeren Get oberblijffel ban deezen ouden Bijge-boomte 
zijn. JPaar aan deezen twift is my gantfch weinig gelegen/ en ik laat 

een ieder Daar ban gelooben/ ’t geen hem-belieben zal. ĳ 
Naald van « Rabat wp deezen Bijge-boom gezien hadden / gingen Wp uit den Hof / 

Heliopolis. om Den Naald te zien/ Die butten het Dorp ín een veld ſtaat Daar men 
zegt/ dat het oude Heliopolis geweeftig. — 

Deeze Haald ig niet t'eenemaal vierkantig; want twee zijden ziet: men 
%r/ die breeder zijn/ alg De twee anderen. De twee breedſte zun ieder ban zes 
boeten / en De twee anderen teder ban bf boeten en een haff. Men vind 
ser niet zeer beel letter op gefneeden ; maar 3e5ijn altemaal noch bep duide⸗ 
Tk; en-de geenen / Die op De eene zijde gefneeden zyn / zijn’t ook op de 
Dfeanderen. Zp ig bande zelbe ſteen / alg allede andere Qaalden / Die 
ik Egypten gezien heb / en op bet blakke land opgerecht / zonder eeni⸗ 
e boet 
Dicht bp deeze Naald ziet men een vierkantige ffeen ban eert ongemeene 

grootte / welke gediend-fchijnt te hebben tot cen boet boor eenige groote. 
Molom; maar de hoeken: waren zoo befchadigd / dat ik-de maat daar niet: 
wel han neemen konde. i kend —J 
Fn dit Veld was het / Dat Sultan Solim zijn Heeger neder floeg / Wan: 

neet hp flagleberde aan Sultan Kajed Bey, laatften Koning der Mama⸗ 
lukken; gelijkmen ook noch Gedengdaag de geachten tan De befchanfing: 
zijns. Uegergdaarzienkan. netnadsntiet àl 
Den 17-van de zelve maand gingen wyy na het Klooftervan:S, Michiehs: 

gelegen buiten Oud Kairo-aan De Ooft-zfide/: omtrent-een half mijl ver / 
Daar wp den nacht overbrachten / omde Mis te hoogen / Want de Kopten 
Doen die gemeenlijk na middernacht. gran HEER 
Den volgenden dag keerden Wp weer na huis / en bezagen alle de Hers 

hen en Wloofterg ber Kopten / Die in Oud Kairo zijn / en aan onze ſſinker 
band laatende leggen de drie RKerken/ die te Babylon Malr zijn / t geen’ 
eerinds een gedeelte van Oad-Kairo maakte / maar dat tegenwoozdig — 

—* * er⸗ 
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berbaoeft is begenden wp met den geenen / die te Kaflr. Icemma Zijn. — Kerken der 
Deerſte wag die ban Maallaka; Deeze Kerk ig zeer oud /-paachtig/ en Kopten te 

zeer lieht; en men han zeggen / dat het de ſchaonſte is / die de Hopten in ncem⸗ 
gantſch Egypten hebben. Zp is de Patriarchale Kerk /- vermits den Pas, mazvara, 
triarch / zjneerfte Mis Daarindoet- jp 
De Kopten hebben 3e gekocht ban Amruibn il AT, gelijk men’ berding 

daat ban zien kan op de muur ban De Berk / doo? De eigene hand ban deez 
zen Peins gefcheeeben / verbloekende alle de Mahometaanen / Die hen de 
zelve zoude willen beneemen… —… …— …—s, re 

Aen heeft ’er bijf Heekels, of Kapellen op een tp/ Welke door Kleine 
houte tralten ban den ander af-gezonderd zijn; zulks dat men er bf Miſ⸗ 
fen te gelhk kan doen / zonder dat de Prieſters malkkander in De weg zijn. 
In den ingang ban de Berk ziet men op een Der pilaaren / welke aan de „Mirakulens 

rechter hand flaan/ een klein Beeldje ban De Heilige Maget / 't geen De a, mager, 
Kopten zeggen gefp2oken te hebben tegen Ephrem, een han hun Patriar⸗ iq 
chen / bertrooftende hem / wanneer hp zeer bedzoefd. was / ter oorzaak 
Dat Mees le din alla, den Halpph ban dien tjd / hem gebooden had den 
Berg / Gebel il mokattam genoemd/ welkte achter het Kaſteel van Kairo 
Tegt / van D' eene plaats. na den ander te beengen / om te bepeoeben de Waar: 
Heid ban zhu Godsdienft / fteunende opde Woorden deg Zaligmaakerg / 
welke ín zijn Ebangeliumzegt; Zoo gy een geloove haddet als een moftaart- 
Zaat, gy zoud tot deezen-berg zeggen , gaat heenen van hier derwaarts» 
ende hy zal, heenen gaan; ende, niet en zal u onmogelijk zijn; Dzeigende 
Hem / zoo hp ze nieten verplaatſte⸗ Hee KADO bolk te verwoe⸗ 
fien / gelijk cen bolk/ Die een valſche Godsdienſt beleeden/ en die niet en 
berdienden onder hen / die Gelaabigen waren teleeben ; en ter zaake / Dat 
Dit Beeldtegen hun Patriarch gefprooken beeft / hem bertranftende en 
verzekerende Dat hp den Berg berplaatfen zoude / in ſpüt der Jooden / 
a: —— — tegen hen opgehitſt hadden / houden zp % fn groote eer⸗ 
iediaheid. ———— ek ; 
… Pa Beezen lierk / gingen kop na die bande eilige Barber, daat / bol⸗ Kerk van 

gens het zeggen der Kopten / het Lichaam, ban decze Sautin ter. ſſin- S- Farber. 
ker hand ban De Rapel cuft. Deeze Berkt is groot / en zeer licht / ter 
welke oo2saakt zp mp beter aanftond/ alg.alledeanderen. Men beeft’et 
ook Dzie- Kapellen op een rp. 
VDerbolgens gingen Wp ín Die ban S. Serge, Welke / na’tberhaalban. kar van * 

Said ibn Patrik, in zijn Hiſtorie / gebouwd wierd doop cen zeker Kopt / Die S. serge. 
Geheimfch2ijber wag ban Abd ilazizibn Meruan, Lalnph ban Egypten. 

„Onder Deeze Veri ziet men een kleine Grotte / inde welfie/ bolgengde 
oberlebering der Hopten/ onzen Zaligmaaker met zijn. Moeder een tijd 
lang gewoond hebben. Zp-igonderfcherden ín drie gangen / of gedeel: 
tens / Doo, kleine pilaattjeg. In de eerfte ziet men ín den ingang den 
®aop-bond der Kopten; in demiddelfteig een Nis in de muur / en ín deeze 
Nis een ſteen / Die/ nade opien gelooben/ geheiligd is daor de boer ſtap⸗ 
pen onzes Heilands. De-Harholijke, —2 daar fm * 

3 18. 
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Mis. Fn be darde gang is ook een ſteen / die ban gelijken Daos de zelbe 

f voe Ree larie siet men ín eender drie Gangen het Graf-f: In deeze en in Dele Gangen het Braf-fchzift van 
een SEuropiſch Edelman / ín Botfche letteren; maar de Bech is otk * 
Kunde Der Metzelaars / gelhk ik geloof /t onderſt boven geſteid. t Graf⸗ 
ſchrift ig aldus: 

HIC JACET NOBILIS PETRUS LOUYS IX NEAPOLITA: 
NUS, QUI OBIT „MCGCCIL DIE XI FEBRUARIL 

Hierlegt den Edelen Pierét Lodewijk IX van Napels, die geftorvénis 
Anno 1402 op den elfden Februarij, Feu⸗ Ero HS ERGR id 

Pa dat wy Heeze Berk bezichtigd hadden / gingen wy in die ban Onze 
— Lieve Vrouw ín De ſtraat Darb Ittaka genoemd. ——— Klein / en dui⸗ 
gen fter. Buiten deeze Perk zag ilk een Kleine vonde ſteen van ſwart marmer/ 

— 9* De welke eenige Kleine Hieroglnphiſche trarakterg geſneeden 
aren. BEAR Tet VE USO AE 

Overblijfte- „Een weinigje ban deeze Kerk / Doo? cen Kleine gang gaande Welketer 
len van een flinker hand / en zeer buit is / vind men de oberblijffelen Lan een Lierk der 
Perfiaanfche Perſiaanen / ín’t Arabiſch Kobber il Fors genoemd / Welke Artaxerxes 
Kerk, Ochus , Woning ban Perfien, ter eete ban het Bper deed bouwen. En 

hoewel deeze oberblijffelen hedendaags ban zeet klein belang zijn / daat ze 
echter genoegfaam blijken / bat deezen Tempeleertijdg zeer teertijkk was. 
Men siet "er ban binnen/ rondom in de muuren / berfcheidene Hiffen van 
gen mang hoogte / in de welken zp mogelijk hun Afgoden zetteden. { 

Kerk van Vervolgens bezichtigden wp den Kerk van Mari Girges, of ban S. Joe 
S.Joris, ris, welke ín het zelve quartier ſtaat Darb Ittaka, of de Venfter-ftraat 

genoemd. Deeze Werk í8 zeer oud / cn maatelijk fchoon. Men ziet ‘er « 
tee vechter hand ban den ingang hetlichaam ban Amba Biffura, Biſſchop 
en Martelaar / met zyn Graf ſchrift ín de Arabiſche Taal, geen ik hier 
níet bp heb konnen voegen / vermits Den Dzukler de noodzakelijke letters 
Daar nfettoeen beeft. i ‚ Bad 

Kloofter der „Sit Deeze Beck gekomen zynde / gingen wp na't Kloofter van de Kopti- 
Koptifche ſche Nonnen, Deril Benai, of’t Kloofter der Dochters genoemd / ’t geen/ 
Nonnen, volgens hunzeggen/ gebouwd ig doo? eenen Honing Alexander; maar’ 

fseen 300 onbekkwaame/ en zoo ftinkende plaats / Dat wrr Daar geen oogerts 
vi we — Kie É & taan errans von 5 jn * 

MEET, e laacfte Herſt Die Wp bezaagen / twas die ban 8 Jorisder Gꝛiekſche 
Voets Sr honnen. Fn deeze Berk ziet men een Beeld ban deezen eilig / tgeen” 
Griektche 3P zeggen De zottentegeneezen. ’t Ulooſter 18 ban gelijken zeer huilen ate 
Nounen. _ bektaam. —— — 
ED Fn’ Quartier ban den Patriarch / int Arabiſch Haret il Batrak ge⸗ 

Mari Mon- Moemd/ ’t geen een bpzondere plagtsis / eu aan Deeze zijde van Kali IT- 
kure, cemma, is De Berft bam Matì Monikure.” Deeze derk is groot hoog 7: 

blt 4* | en 
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„enmet seet ſterle muuren gebouwd. Men Kieft en wijd. er tegenwoordig 
de Boptifche Patriarchen, oct Helen oe 

_ @Beeze Werk is Door de Mahometaanen / eens verwoeſt / en in een Pak· 
Buig ban fuiker - ried veranderd geweeſt / en in deezen ftaat Bleef ze tot De 
tjd bau den. Patriarch: Ephrem, Die ouder de regeering ban den nalpph 
“Meesle din alla doo een Bodlijk wander-werk bek plaaft hebbende den berg 
Gebel il Mohattam » welke achtert Kaſteel ban Kairo legt / om te betoo⸗ 
‘men / Dat de Kriſtelhke Godsdienſt de waare / en Dat die Der Furken en 
Jooden valſch wag/ ban deezen Walpph ín den Hamer ban Beit il mal, 
pf Schat- kamer van: de goederen.der Owerleedenen, berkrfeg /dat men 
uit deezen Schat-kamer de boopnoemde Kerk / met alle De gebouwen baat 
rondom / en alle de Kapellen / Weer op zoude bouwen / ’t geen ban ſton⸗ 
den aan fligrelijk bolbzacht wierd / gelyk men im de Hittorie der Patriar= 
chen ban Makrizíi zien kan, ë 4 / 

Mekkin Arabiſch Biftorp-Dcheijver ſchrijft Deezen Heilig het bolgende mirakel van: 
JRicakel toe / volgens het berhaal / Dat hp daat. ban in zjn Wifto2p kg 
doet. 

Vadehibn Regia, eert Dooꝛluchtig man onder de Mahometaanen / en 
Die eenige tjd daarna Hiriften wierd / te Mechadao? een onlijdelijke dorſt 
gepijnigd wozdende/ beval sich aan. deezen Heilig / wenfchende in zjn 
Herk te zijn / welke de geene ig daat wp ban fpeeeken ; bermitg de Nijl 
toenmaal daar Dicht booo? bp loopende, Gp gelegentheid hebben zoude / 
am zijn doeft te leſſchen. Terſtond wierd zijn gebed verhoord / en den hei⸗ 
lig boerde hem ín een nacht in Deeze Week / tgeen een Weg is / welke de 
Baravane niet minder alg ín acht-en-Dactig/ of beertig dagen doen Kan. 

@er linker hand van den ingang is de Geotte / Waar fn Amba Ber- —— van 
fumilEriam, of S. Berfome den naakte eertijds gewoond heeft; en Welke noor, 
booꝛheen de fchuil-plaatg ban een Serpent was, “geen de AInwoonders 
daat rondom beel kwaad Deed. Men ziet nach in de muuren de gaten / 
daar het zich ín beefchaol; maar den Heilig wag daar niet zoo haaſt ingez 
komen / omi boetetedoen/ oft Serpent wierp zich uit eerbiedigheid voor 
Zijn boeten/ en belcedigde niemand meet. In deeze Grotte ziet men ook 
een klein Altagar / om de Miſſe op te Doen. Ik 
Goten op deeze cle Beek zijn biet of bijf andere kleine Nerkjes Welke 
ik gelegentheid had te zien deg nachts voor ber Ropten dre Honingen / in: 
Den jaare 1663, Wanneer ík daar wag om deplechtigheid te zten/ Welke: 
J onderhouden / wanneer zy zich ter gedachteniſſe var den Doop onzes 

eilands-in’t water dompelen; waar banden Letzer de beſchrijving zien 
3alin de maand Ganuarijvandenjaare166z, 

Dicht bpdeeze Berk ig Die ban AmbaScinade, of S.Sennodius; maat LE 
be Eurken de zeïbe geflooten hebbende / om vande Kopteneen fomme geld naa 
te treklien/ Konden Wp boo die tjd Daar niet inkomen. pe 
t Quartier ban ben Patriarch verbolgeng berlaaten hebbende / namen 

wp onzen weg na Kairo, ontd'andere Berken en Uloofiers te bezien / die 
daar rondom leggen ;-en gekomen zijnde aan Den Soa oer, of der 

eitere- 
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“Pleifter - brug genaamd / Heerden wy om ter vechter hand / en gingen de 
ſteen hoopen/ die men daar vind / ober; Waar na w aan het alooſter ban S, 

Klooftervan"Marì Mina; of S.Menna kwaamen/ t geen echter eer cen Gaſthuis van 
S Metta Irme oude mannen / Alg éen Blaafter/ fs : | 

| In den omring Det muuten van die Gaſthuis sitt rie Berken, waar 
gan d° tere de Aopien / Dd’ andere d Armenterg / en be datde de Spriers toe⸗ 
behoord; maat 't ig er zeer vuil en morſig / en De Kerken zijn geweldig 
Duiftet. ’ 

NEGENTIENDE HOOFDSTUK. 

Reize na de Stad Fium. Gevaar des Schrijvers door lift 
vänden Kadi. Befchrijving van Fium. Gracht van Jo-, 

… feph ‚of Menhi. Wijnbergen buiten Fium, en hun ma- 
“piere van wijn te maaken. Oude en Hedensdaagfche 

grootte der Provincie. Beeld van een-Reus te Büamuh, 
Naald van Bibig. Oorfpronk vande Naalden op voeten 
“teftellen , &c. ga sld 0 

D E Probintie ban Fium ban alletijden gehauden geweeft zynde boo 
een Dec vermaardſte Provintien van Egypren, hiet alleen tet oorza 

ban haar Bruchthate Handerpen/-groote rijkdommen! en Welluftige 
Hoven / waar in ze alle de andere ban Dit Bijk obertreft ; maat ook om de 
Wonderen / Die Daar te zien zijn / had ik zulk een begeertetot deſe Meig te 
doen / dat ik mp Ínbeelde noch niets aanmerkelhks in Egypten gezien te 
„hebben / zoo ik ook dit geweft niet ging bezichtigen. ì 

Hoe kom- ¶ En bermitg Egypteneen Land is / daar men niet tot alle tijden han het 
Erik het jaar reizen kan; want dan, wmozd ap berbhinderd door de onbverdzagelijke hetz 
tercizen te vande Zon/ dan doos het oberloopen Des Nijls, Die alle de Tanderpen 
valt, onder water zet; dikwils ook / Door dat de Arabiers de wegen onveilig mas 

Ken ; en alg men boo? alledeeze ongemakken al niet te beeezen heeft / maas 
ken ude Kafciefs of Gouverneurs bekommerd / vermits het gemeenlijk klefs 
ne Tyrannen zijn / Die niet enleeben/ alg ban dat zp de geenen / Die by on⸗ 
gelul in hun Ganden ballen / afperfen ; was ik gehouden / om Deeze reis 
in heiligheid tedoen / de Wijn-tijd te Frum af te wachten; doo, dien / De 
wegen dan geftadig gebeuikt wordende door lieden / Die de d2uiben na Kairo 
bzengen / en ban daar weernaFium gaan/ De Arabiers sich fn de wilder: 
niſſen beetrekken ; inboegen dat men Dan nergens boog te bzeezen heeft. 

Vertrek na Tag dan omtreut deeze tijd / dat wp gereedſchap begonden te maaken 
vium tot een reis / welke wp allang in den zin gehad hadden; en vs = 

et 
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teer een Diergelijk ongeval / alg te Tarane wederbaaren zoude / namen tup 
een Janitzar met ons / dien wp bij ftien Piaſters ter maand gaven. Wp 
huurden vijf Muil· Ezels / en bertrokken ban Kairo, met onze twee Wies 
| / 3 * voornoemden Tanitzar/ op den een-en-twintigften Juln / 

o2 de middag. fi 
%en het Wloofter Adu vie, t welſt omtrent een uut wegg ban Oud Kairo 

op de Dofter-oeber deg Nijls legt / gekkamen zijnde/ Wierden Wp ober de Wiz 
biete gezet/ en berbolgden ban daat onze Weg doo? Mokanan , een zeer ſchoon 
®orp/ en Befidentie-plaatg ban een zeer Poorlugtig Arabifch Prins / ibn Mokaaau 
Chabir genoemd / en kwamen deg abondste Kahue Barnafcht, °t geen een 
Kaffe-huis is geboutd aan den ingang Lan de woeſthne / door welke 
men na Fium gaat. ' 
Na dat wy daar een Weinigje geruft hadden / berbolgben Wp onzen weg 

boo? het ondergaan des Zons/ en traden inde Woeftijne/ in geſelſchap 
banverfchepdene anderen / díe sich bp ong geboegd hadden / terwyl wp in '€ 
boopnoemde Puis waren geweeſt / en die De zelve reis deeden. 
egen uuten tyds brachten Wp toe met deeze Woeſtijne boo? te komen / 

den gantfchen nacht zonder ruſten / Dao? zeer groote / vlakke / 
sf gantfch zandachtige Tanderpen/ en deg morgens na Get opgaan ban de 
Zon Kwamen wp te Tamich, een goed/ en zeer groot Dorzu / ftaande on⸗ 4 mien 
Der den Hafciefltk ban Fium, aan Het uiterfte ban Deeze Woeſtijne / om: 
trent bijf mijlen ban Fium, IPadatwpdaareen weinigfe geruft / en wat 
Haffé gedronken hadden / volgens de maniere deg Hands / trokken wp 
Dors na Fium, daar wp op den middag aankwamen. 

p onze aankomft in decze Stad / gingen Wp / berwachtende een beter Aankomf 
gelegent heid / huigbefting neemen in een openbaare Berberg /op de IParkt; tot Fiviaa 
Boch / nadat wp tren dagen Daar geweeft waren / bertrokken Wp tan daar/ 
om Dat wp alte beel in’t oog der Turken waren/ (’tgeen een Kriſten zoa 
beel vermijden moet / alg’t hem mogeljft is / om niet kwalijk ban hen 
gehandeld te worden) en huurden een kamer in't kwartier Der Kriſtenen? 
bp cen Turſt / Tatar Sciaban genoemd / Bie niet tegenftaande zijn Gods⸗ 
dienſt / een zeer eerlijj man was. are | 

_* Xoo haaft de Eurken een Kriſten sten / inzonderheid ín een Stab / of 
plaatg/ daar ze niet zeer gewoon zijn de zelben te zien / beelden zy zich 
terſtond ín/ dat hp wel ban Peerlen en Btamanten voorzien moet zjn, ers 
flaan hem der halben zeer naauw gade / om eenige gelegentherd te zoeken 
ban hem te berooben/ en zoo er een Land ín Turkyen is / daar dat ges 
beurd / zoof8’ boormameljk in-Egypten. / 
% av taten Ban niet soo draa in deeze „Stad gekomen / oft gerucht cevasrau 
ing/ Vater tweetijke Kriſtenen mèt een groote fleep aangekomen waren. schrijvers — 
en Kadi zich daat op inbeeldende / dat hr een goede fomme gelds van —— 

ong zoude ſonnen tceftfen / Doo? Dien hp geloofde Dat wp Rooplieden / cKaar 
en mogelijk Daar gekomen waren / om ‘wijn te koopen/ en de zelve na 
Kairo te boeren / Tgeen een kospmanfchap is / welke men zeer ſtrenge⸗ 
lijk doo? het gantfs es bied “ban rad | ien Weer berbaoden bent 

Dld de ‘ver 
⸗ 



82 Zee- en Land - Reizen van 

berzocht den Naib Gaibe, of Den Soubachi ban be plaats / te trachten 
onze voornemenste ontdekken/ en hem bericht daat ban te geben / belooe 
bende hem de helft Der penningen welken hp banong trekken zoude / inz 
geval wr Wijn kachten, > paer ant® apr vend mer oo 
hHier op kwam de Naib Gaibe of Soubachi, die een verloochende Neder⸗ 
lander * en die zijn Moeder·taal bolmaaktelijk wel ſpraſt met twee 
Stal-knechten in onze nieuwe Herberg / terwijl wp bezig Waren met onze 
goederen te ontpakken/ en ging/ zonder iemand te groeten / ineen hoes 
bande kamer zitten / ‘tgeen in de Ooſterſche Landen de plaats Lan den 
Puig-waatd ig. De Dtal- knechten. bleeben ondertuffchen bp de deur 
aan/ leunende op hun ſtokken. Men kan wel Benken/ welk een ber: 
aasdheid ons zodanig ecn bezaëk beraozzaakte, Wp deeden onzen Har 

nitzar terftand een teken / dat Gu hem beagen zoude, Wat hy begeerde ; 
Waat op den Soubachi antwoordde / Dat hp vernomen hak / dat wp Brit 
ſtenen Waren / en Dat hp gekomen was / om te haozen / of Wp wijn kaas 
pentuilden/ vermits hp zeer goede Wijn boog ons te koop wift. 
Wp deeden hem zeggen / Dat / zoo hy niet anderg mer ang te doen had / 

hp Die moeite niet eens had behoeven te neemen; dat wp naait Wijn - koo- 
gers geweeſt waren, en Dat Wp 't noch niet meenden te Warden; behalven 
dat Wp kriſtenen ong zeer weinig gelegen lieten zijn aan De arme wijn ban 
zijn Zand. Vervolgens beoeg hp ons maar Wp ban daan waren en of geen 
van ong beiden ooit ín Mederland geweeft mag. Ak zei hem/ dat wp Enz 
gelfchen waren / en dat ik noch weinig jaaren geleeden / in Nederland had 
geweeft. Diet op blaag hp mp om den hals / en zeimp / dat bhp een Ama 
ſterdammer was / gelijk tk lichtelijk gelooven. konde want bn (prak Die 
Caal noch zoo wel/ alg of bp daar eecft even ban daan gekomen wag gez 
weeft. Bp boobmp zijn beienfchap aan/ en-ging met ong aan tafel zite 
ten/ Daar wp hem den buik zoo hol wyns gaven / dat hp ong het voornee⸗ 
men ban Ben Kadi „ en De oorzaak ban zijn bezoek ontdekte. Aldus 
wierd hp een ban onze beſte vzienden en was ons / 300 lang wy te Fium, 
waren / ín alle gelegentbheden zeer gedienftig. ige 

Befchrij. · ¶ De Stad Fium, HBooft ſtad bande Provintie / daar. ze, de naam ban, 
VingvanFi- Draagt / is groot. en zeer holkrijk. Dy is gebouwd ban De Puinhoopen 
u. ban het oude Arſinoe; 't-Geen ten Weſten baar dicht bp is. Hoewel de mees 

fte huizen zeer klein Van verdieping / en in de Zon gedroogde ffeenen gez. 
bouwd zijn/ zijn ze echter zeer germakkelijk ; doch men heeft’er ook groote 
en fchoone/ inzonderheid in het Nwartier Daar de Officiers en eenige 
andete Turken ban aanzien woonen. Men binder een groote menigte 

Wan, Boptifche —7 — ook een, Biſſchop; maar 3p hebben er 
“geen Berh/ en Doen hun dienſt te Dele, tgeen een Dorp daar Dicht bp ig. 
‚Gragtvan … Door de Stad loopt een gracht van den Nijl, ban het Doften na het 

Jofepb of NBeften / welke zynu een Bahr Jufef , of Jofephs-Rivier , om dat ze geloo⸗ 
Nenh pen/ Dat Jofeph, de Zoon banden Patriarch Jakob, De zelbe heeft doen 

graaben / en Dan eeng weer K alitsil Menhi, of. de Gracht van Menhi, noe⸗ 

meu. Deest Geacht ig aanzienlyk / door dat zet gantfche jaar. blad ien 
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weinigje zoet waters heeft / ‘tgeen zijn oo2fpronk neemt van Berfcheidene 
Fonteinen / Die Daar omtrent zijn ; maar 3e draagt geen Schepen/ dan 
wanneer den Nijl overloopt. Den aanbang ban deeze Gracht ig drie dag- 
reizens ban Fium, Zuidwaartg/ dicht bp een Vop/ Tarut Iſſcerif gez 
noemd; zeontlaftzich/ nadat zede Stad berlaaten heeft / în een Meer / 
oe ilKern, of’t Meer van Karon gebeeten / daat haar watet zoutacbtig 
word. | — 

Men ziet hier beel oberblijfſelen van d' Outheid / gelijk Rapiteelen / Kor⸗ 
niſſen gebzookene kolommen van Gzaniet en ban Marmer ſteen. Op 
de kRoorñ · markt ziet men een groote Rolom / noch gantſch en geheel / ops 
d'aardeleggen/ gelijk ookt een groote Molen· ſteen / alle beide ban Bzantet. 
Zelfs zijn ‘er wepnig huizen / Daar men niet iets aanmerkelhſis om zijn oud⸗ 
heid aan en vind. — 
Fen maakt ‘er een groote menigte ban Huis-doek, en Kanefas, omm de Nanufactus 

koopmanfchappen ín te pakken. _@ok word 'er heel Linden gemaakt, ren, 
daar zeeen graot voordeel van trekkken. De Burdats, of’t geftreent doek / 
daar het gemeene bolk in Egypren zich mee Kleed / balt Daar zeet goed; er 
t Leer wellt daar bereid word / 18 in groote achting; maar inzonderheid 
sijn de Matten ‚Die Daar gewerkt wozden / De fjnſte ban 't gantfche Ooſten / 
Waarom ze ook door de geheele weereld berzonden Worden, Hoch maaken 
ze een zekker flag ban Netten, opde manier ban groote zakken/ daar men 
sich in Egypten van diend / om Stroo / en gedroogde Meſt om te branden / 
of fteenen / of andere Diergelijke Dingen / op de Kemels te boeren; vermits 
meu daar geen wagens en gebzuikt. 

%x Land ig zeer beuchtbaacen aangenaam; en al/ dat Daar waft/ heeft n Vruche- © 
een Geel beter fmaakt/ alg het geen / dat de andere JAzobincien boortbeen: mr 8 
gen. Hen bind’er gantfche Belden beplant met Fooze-boomen/ en Klei: 
ne Boffclhagien ban Bijge-hoomen/ ’tgeen men op geen andere plaatfen 
ban Egypten en ziet. De Hoven zijn daar Lol ban alderhande vrucht· boo⸗ 
men / gelijk Peeren- / Ozanje⸗ / Citroen- / Perzik / en meer diergelijke 
Boomen / Waat ban zp de bruchten te Kairote verkoopen zenden / ’t geen 
hen een groot boogdeel aanbrengt. gie) 
Fium is d'eenigſte Provintie in gantfch Egypten, daar men Wijnbergen Wioberges 

Heeft; en dat noch maar alleen ín d uitftrekking ban zeben ®ozpen / wel: vAn Eur. 
Sen Fidimin, Nakalife, Selün, Abukeza, Agiamiin, Gerrado, en 

obhar. 

Men maakt daar de Wijn op deeze volgende manier; eerſt parſſen zp De Manier van 
Deupven / 't zu met de boeten / of anderg ín een aarde huig; ver voigens hen — te 
Doen zy De zelbe ín een zak ban grof inden / en parffen ze hoor De tweede "*“P 
maal in een andere kuip; uit deeze kuip gieten 30 de Wijn ín Kruiken / Die 
Van binnen wel bepikt zijn / en zetten die berbolgens met den mond open ze⸗ 5 
ben dagenlang inde Zon/ omtegeften. Daar na floppen zp de monden 
toe met p2oppen ban Palmboomen-bladeren /daar zy klei ober Geen leggen 5 
tn aldug bewaaren 5e hun Wijn / tot dat zp de zelve Drinken willen. 
NAS waar/ Dat deeze Wijn ban de et niet beel geacht en ng 
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om dater altijd ñoch wel een darden deel ban Den droeſſem iù blijft / ‘t geen 
De zelve onklaar maakt / zoa haaft als men daar ban fchenkt ; maar zoo 
men de kunſt gebonden had ban ze wel te konnen Doen geften/ t zou een zeer 
heerlijke 1Dijn meezen ; Want de Duiven zijn uitſteeſend zaet/ en aange? 
naam vanfmaak. .·. eter alef ze a: | 

menigte van n Heb geen, Peobincie in gantfch Egypten gezien/ welkezaa doorſneeden 
Grachtenen Íg/ en zoa veel Gzachten heeft/ als deeze. Alremaalkomenzeuit de Ri- 
Bruggen. vier van Jofeph, enzijn gemaakt om het Land te gemakkelijker te bevoch⸗ 

tigen ; doch bermitg deeze menigte ban Grachten en Water-loopen den 
middel beneemen zoude ban Daar te konnen tefzen / 500 Daar geen Baug: 
—— Geeft men ‘er Daar meer / als op eenige andere plaats ban 
gypten. Alle deeze Bruggen of Sluizen zijn gemaakt van gebakkene ſtee⸗ 

nen; en men wil wel verzekeren / Dat ze gebouwd zijn ten tijde der onde 
Rovingen Pharaos; 't is altijd het geboelen der Kopten / dat deeze Ronin⸗ 
gen de Kinderen Iſraels tot het bakten deezer fleenen gebruikten ; want het 
is zeker / dat ’er bpnaeen oneindig geral ban menfchen ban nooden ig ges 
weeft / om zulk cen afgrÿſelyke menigte ban fleenente maaken, 

Onde enhe- _ Be Provincie van Frum begreep eertijds Dzte honderd en bijf-en-feftig Gez 
dendaagfche Buchten en Dorpen ; maar tegenwoordig bind men ‘er nict meer / als iwee · 
Grootte der en-feftig/ zijnde alle de anderen in het Heer Kern berdzonken/ of door de 
Provincie. ggrannp der Gouverneurs berwoeft, ; 

Schatting _ ®en Kafcief houd zijnrefidentieinde Stad. Lp betaald tegenwoo2dig; 
van den Kaf aan den Pacha bijf-en-twintig Beurzen/ en bf aanzijn Kehaja, of Lieu- 
cief. tenant, en Agas. De prijs ban zijn Berpachting té twee · honderd Beurs 

fen/ welke hp in Lier paajenbetaalen moet. Den Divan ban Kairo geeft 
hem drie Paandelg Spahis, of Ruiters, tot bewaaring Lan zijn Land / 
aan de welken hp alle zeg maanden bijf -en- twintig Piaſters betaald; 
% geen een seer flechte Soldy zijnde/ gaan ze zoo jammerlijk gekleed / dat 
* ee Bedelaars / als Bijgs - knechten ban een zoo machtig Weizer/ 

getij Kent, ij Is 
ArGnoë, D' oude Stad Arfinoëe, aan de Roord-Weft. zijde dicht by Fium gele: 

gen/ ig tegenwoordig t’ eencmaal bertooeft / en men ziet er nietg meer / 
% geen de geheugenig daar ban bewaard / algeen- groote mentgte ban zeer 
Booge Bergen / gemaakt bande selfg Puinhoopen / Welke genoegfaam 
doen blijken / Dat ze eerthds een Der grootſte en herrlijkfte Steden ban E- 
gypten wad. Die baar omtrent woonen / noemen ze Medinet Fares, of 
des Perſſaans Stad, doch de reeden vandeeze naam heb 1 niette weten Kon: 
wen omen: Zp zeggen ook / Dat ze verdelgd en berbrand ig geworden daor 
en middel ban een hoop Hatten / welke de Vpanden derwaarts joegen / 
ebbende hen: alvoorens toort ſen aan de ſtaarten gebonden / 't geen hee vper 

Door de gant ſche Stad verſpreide / en dezelve tot affiche berbzandde ; doch 
ef dít zoo eben met de waarheid over een komt / kan ik niet voor vaſt toes 
zeggen. J 

— Op den Darden ban Auguſtus / gingen Wp: na Fidimin, een Dorp 
omtrent twee mijlen ban Fium gelegen / na het Weſten / am — 
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te begroeten / die zich daat vertrokſien had/ dm niet zoo zeer in't oog ban 
den Lafcief tezijn. Belijk wp t° eenemaal op zijn Turkhtel gekleed / wet 
opgezeten/ er wel gewapend waren / berbaagde hem onze komft zodanig/ 
dat hp half dood was / toen men heu zet / dat bijf onbekende uiters hert 

zeeken wilden. Wp gelaofde terſtond / vat wp van den Vafcief uitgezon⸗ 
ſen / en Daar gekomen waren / om hem eenig kwaad te doen; want deeze 
acme menſchen zíjn dao? de geftadige tprannpen deezer Barbaren zoo brees⸗ 
achtig/ Dat ze op het minfte gerucht beeben alg. een blad Lansen boom. Bp 
nam meet moed / taen ik hem zet / Dat kap kriſtenen / en daar gekomen 
Waren / am ’t geluks te hebben banbem te kennen. Hy outfing ong ineen 
zeer avm huis / en hebbende ong ineen kamer doen treeden/ ſchonli hp ong 
oude Wijn / Die daar gewaſſen / en zeer goed wag. Na dat wy eenige uu 
ren met Gem in de praat geweeft Waren / gingen tp de Wijnbergen bezich⸗ 
tigen / en keerden met het ballen ban den avond Weet nade Stad. _ 
Des anderen Daags gingen Wp na Bijamuh, een Bozpeen half mijlten eci van 

JPoogden ban Fium gelegen/ om een Oudheid / welke Daar is / te zien, cen Reuse 
t Is een Beeld ban een Heug van Braniet-fleen/ zonder hoofd / en zone Puvmuh. 
Dec armen / ffaandeepeen zeer graate boet-ftal/ achter het Doep/ op't 
midden bande groote weg. 

Deb niet te Weten konnen komen / na mien dit Beeld gemaakt 13 / 
om dat d' Inwoonders daar geen oberlebering ban hebben; enm de Wiz 
ftogien ban Egypten bind men ’er gantſch geen gewag Lan. Alleen verz 
ftondik/ Dat de geenen / Die Haar omtrent woonen / het't Beeld van Pha- 
rao neemen; daar ík echter geen geloof aanfla;, Want Deeze naam komt 
bande gewoonte Der Egpptenaaven/ Die alles / Dat ban een ongemeene 
grootte ig / de naam ban Pharao. geeben/ zich inbeeldende / dat ze altemaal 
Feuzen geweeſt zijn. — 
De Boet / daar dit Beeld op ſtaat / is langwerpig vierſtant / entien 

seer groote gehouwen fteenen hoog / Waar ban ieder twee boeten en een half 
inde hoogte / en tien boeren inde langte beeft; De langfte zijde han ober de 
dartig boeten haalen. y B: 
Wp deeze Bact ziet men er noch vijf anderen / ffaande in cen halbe ronde 

kring / Doch kleinder/ en zonder Beelden. 
Pan daar gingen wy weer nade Stad/ en klommen oer de Puin-hooz 

pen ban het oude Arfinoë, Daar ikk niets aanmerkelijkg zag / als eenige 
oude fleenen en puin/ welken onzen Teidsman mp zeide d’ overblijf felen 
ban een bad te zijn. 4 

Bicht bp de Stad gekomenzijnde/ Heten Wp die aan De flinker- hand — van 
leggen/ en gingen de Naald van Bibig hezien. Deeze Naald ſtaat Liak Libis. 
ep de aarde / Zander eenige Hoet / ín t midden ban een bezaaid Beld/ daar 
geen huis, nocheenigteelkeniíg/ Dat'er ooiteen huig geftaan heeft. Ze 
ſtaat een groot hatf-mijl van Fium, Dicht bp een Dorp / Bibig genoemd / 
Waat ban zede naam koerd. Dit Dor legt ten Zuid-Weften ban Fium, 
en ffaat onder des zelfs Weerfchappp. Zeiglanawerptg vierliant / en gez 
weldig hoog; haar bzeedfte zijden Gebben * zes voeten / en de — 
Nt 3 iet. 
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bier. 't Geen ze byzonders heeft / is / Dat ze niet ſcherp toeloopt / gelijk 
De anderen / welke men in Egypten, en ín lralien, ziet; maar dat haar 
top gelijk een ezels rug gemaaktig. Aan de Zuider zijde/ welkeeen det 
Breedften í8/ Geeft men Drie ryen ban Beelden/ welfte eenige mannen en 
brouwen vertoonen / Die malkanderen bp de hand hebben. Ender deeze 
bzie rpen beginnen veertien ryen ban Hieroglyphiſche Karakters / van 
grootte gelijk een binger/ Welke men van boven na beneden leeſt; iedee 
tp is ban den ander afgefcheiden door een linie / Die tuffchen beiden getrok⸗ 
Keníg/ zoa lang alg de gantfche zyde; inboegen Dat deeze Jaald zonder 
tegenſpreeken De netfte ig / Dre men zoude konnen zien. Op feder Der ſmal⸗ 
fte zijden heeft men maat een tp Warakterg ban een maatelijke groatte / 
welke noch zeer ſchoon en zuiber faan. ze 

Een dingig te beklaagen/ dat is / Hat de langheid des tijds de beelden/ 
ban het midbelfte des Naalds tot beneden toe/ bp na uitgewifcht heeft / 
en Dat de ſteen doo, Get zelve voor het bederf niet bebzijd heeft konnen blijz 
ben; want ze is op berfcheidene plaatfen Wat befchadigd ; en/ bermitk _ 
den top gelijk den ezelg rug / en bep breed is gaan de Gieren en Sperwerg - 
des nachts daar op vuften/ Welke met hun builigheid de JRaald zoo wit 
gemaakt hebben/ Dat men De beelden Lan De bobenfte rp naauwelijkg 
bekennen kau. ke 

’% Heb aangemerkt / Dat 'er geen Naalden ín Egypten zijn / ten min⸗ 
vande Naal- ffen die ík gezien heb / welke opeen boet ſtaan; t geen mp gelooben doet / 
den op voe- 
teute fiel- 
len. 

Schnuris. O P den bijfden ban de boornoemde Maand / gingen Wp na Sennuris ; 

dat de manier Han de zelven op een boer te ſtellen / niet ban de Egpptenaas 
ren/ maart bande Romeinen komt / Die gezien hebbende / Dat diergelijke 
Kolommen om hun gebzuik zeer aanmerkelijk waren / en groote berbor⸗ 
genheder ín hun Harakterg beflooten/ De zelve op boeten hebben willen 
ſtellen om ze te aanzienlijker te maken. / 
adat wp deeze JRaald gezien hadden / Keerden wy weer na de Stad” 

daat tp een weinigfe na den middag binnen kwamen. 

ame 

TWINTIGSTE HOOFDSTUK. 

Reizena Sennuris. Wonderlijke Steen in een Kerk der Kop- 
ten. Oude Brug. Befchrijving van Birket il Kern, of’t 
Meer van Karon. Ruinen van Temeh Iſſebag. Kafteel 
van den Vizir Karon, gemaakt op de maniere van een 
Doolhof , &c, 

een Dorp bande Hiafcifik ban Fium, omtrent bier mijlen ten Rooi 
| en 



Eduward Melton door Egypten. 87 

den han de Stat gelegen / om de Oudheden / welke baar / en ín De omleg⸗ 
geude plaatfen zijn / te bezien, 
… JRa dat wp hier gekomen maren / en ong een weinigje uitgeruſt hadden 
ten huife ban denSchiech il Beled,of Hoofd des Dorps, een M2002/ bp toten wp 
Buisbefting berzocht hadden / gingen tp het Worp bezichtigen / 't geen 
voot en maatelijk ſchoon is. Vervolgens brocht men ong in een Wieck Det 
apten / die aan Den Wardgengel Michiel toegeëigend / doch bep armelijk 

ag. Ondertuffchen zag ikk daar echter iets bpzonders/ te weeten/ eeu 8 
bicchanrigefteen/ daat drie hleine beeldtjeg op gehouwen waaten/ waar „Wonderlij- 
ban her eerſte den. Aardsengel Michiel, het middelfte de Heilige Maager “°““*- 
met haar Wind in haat armen / en Get datde den Engel Raphaël berbeelde / 
ftaande onder ieder naam in Voptifch-Beiehfche letteren geſchzeven. Deez 
zen fteen was anderhalf boet bzeed aan ieder Ber bier hoeken. Eertijds / hol 
geng't geen/ Dat de JDziefterg mp Daar ban zefden/ Gad ze in't Lao? gez 
ftaan ; maar wanneet zp vbernomen hadden / dat het bolk een. Godlijke eers 
biedigheid aan deeze beeldtjeg beweezen hadden zp ze ban Daar genomen / 
en ineen hoek bande Keck opgeflaoten/ am hen alle gelegentheid ban Af⸗ 
goderp te benemen. Zy wilden ze mp / om Dat lt ze zoa naautwkeurig bez 
zag / Voor anderhalve Piaſter berkoopen ; doch ik hond het niet geraaden 
mp met Die ſwaarte te belaaden/ alzoo if niet ban voorneemen was noch zou 
haaſt weer na Kairote heeten ; maat berder opte trekken. … 

Cen Weften / buiten Get dorp / omtrent een Musket-fchaat ber/ziet men onge Bruz 
een zeer oude ſteene Brug / Die buiten twijfel gemaakt is geweeſt om door⸗ ge. 
tocht aan den Nijlte geeven / wanneer hp oberloopt. De Inwoonders ban 
bet Doꝛp zeggen / dat Joſeph, den Zoone ban Den Patriarch Jakob, De zel⸗ 
be heeft doen bouten. Men kan wel zien / dat ze eerthds zeer groot gez 
red oet zijn ; maar tegenwoogdiab zijn er niet meer / alg bier baogen / 
an oberig. 
Nondom dít Dop bind men zeer Geel Blas ; maat't Wordt zoo goed niet vras 

gehauden/ alg bet geen / Dat op andere plaatzen ban Egypten waft. 
(Cet wijl Wop hier waren was er zon wel alg te Fium , cen groot gebelt van 
zoet Water ; dao? dat de Voeren gemeenlijk hun Blas in de gracht leggen / 
‘tgeen het waater zoo beſmet had/ dat het {tank alg een kreng; Waaronr 
wo genoodzaakt waren zoet water hoog ong van Fium, te doen komen / 
» geen Baar bier mijlen ban Daan legt, 
Des abands gingen wy na Birkec il Kern, oft Meer van Karon, 't geen pinker 

ten Weften dicht b Sennuris legt, Dit Meer ig zeer eng maar geweldig kern. 
lang; Want men verzekerde ond / dat deg zelfs lengte twee Dag-reizeng te 
gantne uitbeengen konde,  Wuíiten twijfcl is dit het Meer Miris, daat 
liniuslib. 5. Cap. 9. tan fpzeekt; want Daar en is geen andere Meer tuſ⸗ 

fchen Fium, ‘tgeen Arfinoe ig / en tuſſchen De ſtad Memphis, of ten mine 
fien De plaats / Daar Be zelve placht te ſtaan. 
_ Nan zijn uiterfte ten Voſten legt het Dorp Tamich, daar hier boo? ban 
gefprookenig/ en aan zijn uiterfte ten Weſten ſtaat Het vermaard Kaſteel 
handen Dizit Karon, daat hier na van gefpzooken zal worden. a 
me 
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Dit Meer ontfangt alle het water ’tgeen / geduurende het oberloopen 
Des Nijls, van de Landerpen afloopt / gelijk ook Dat van de Gracht of Rie 
vier van Jofeph; ’ geen hier zout word / vermits de grond Salpererachtig 
is. "id 
⸗ Ien heeft ’et een groote menigte ban Viſſchen / en inzonderheid ban die 
geenen / welke men ín 't Arabiſch Houd noemd / Waar ban wp de beſchr⸗ 
bing gegeeven hebben ín het Hoofd· ſtuk ban De Viffchen des Nijls, 

an de andere kant van Dit Meer ziet men niet / als zandige Woeſthnen 
ban een geweldige grootte ; Baar geloof-waardige Lieden / Die daar gee 
weeft waren/ ong berhaalden / beele gedenk-waardige Buinen ban oude 
Steden gezien te hebben ; en onder anderen bie ban Temeh lffebag ; of Te- 
mehder Leeuwen, een Stad alzoo genoemd ter oorzaak ban der Teeuwen 
beelteniffen. Men ziet ‘er ook noch de Fuinen ban een oud Wloofter/ ges 
noemd Deir Abulife, ofꝰt Kloofter van Abulife, 
Zp berscherden ong ook / Dat zy den Doolhof gezien habben / die aan 

Bet WDefterfche uiterfte van dit Meer gelegen is / en Daar Plinius gewag Lan 
maakt / wanneer Gp zegt / dathy zondereenig houtopgerechtwas.  @®ees - 
zen Doolhof wozdtegenwoozdig ban de Egpptenaarg Kaffr Karun, of t 
Kafteel van den Vizir Karon genoemd. Deezen Weer is geweldig vermaard 
ín be Arabiſche Hiſtozien / ter oozzaak han De ongeloofelgke fcharten / wel: 
ke mensegt/ Dat hp begraven / en Door afgrijfenjke Taliſmans heeft Does 
bewaren. Zp boegden daar bp/ dat dit Kaſteel drie honderd en vf en⸗ 
ſeſtig Ramers heeft / den een zoo dooz den ander gevlochten en geboumd/ 
EE oen he niet uit kan raken / 300 men ín ’t ingaan niet zeer Wel acht on 
en weg geeft. indd ijk 
Dit verhaal wekte onze nieuwsgierigheid zodanig op / dat — 

tot wat pzijs t voſt weezen mocht / deeze Wonderen te gaan Besien; terr - 
welken einde Wp ook al berding gemaakt hadden met her Hoofd des D 
boor een geleide ban twaalf perfoonen / boor welker getrouwheid hj ons / 
bolgeng de gewoonte deg Hands / bozg wilde ffaan; maat onzen Janit⸗ 
zac/ Die een blooden loer was / bak onzen aanflag/ met ong boozte hous 
Den’t gebaar / ’t geen men ban de Arabiers te verwachten heeft / lin 
Dedetwaalf / die men ong tot geleide toegeftaan had /-dat hp hen aan He 
— beklaagen zoude; dat ons bep wat moejelijkheids veroozzaalit zou⸗ 
e Gebben. 4 
Wy bleeven te Sennuristwee dagen; want de plaats beviel ons wel / en 

de Juwoonders beweezen ons alle briendſchap; Waar na Wp op den ze⸗ 
benden Lan Auguſtus weer na Fium keerden / zeer kwalijk bernoegd sind: 
pber onzen Jamtʒar alzoo op om sijnen wille genoodzaakt geweeft Haten 
onzen reis na het Kafteel van den Vizir Karon te ffaken. Rgd Je 
Omtrent Deeze tijdt komt het water deg Nijls ín de Gracht van Jofsph, 

welke / gelijk hſer boor gezeid is midden door de Stad Fiumteopt; enalg 
dan wozd het water gezuiverd banden flank /Die het Blas het zelbe mede ge: 
Beeld had, De Bakken worden ook dan met Npl· water geoip / Waa 
bande Inwoonders het gantſche faar deinken; Mmhoegen Dat eeste 
tijdeen groote blydſchap doorgaang befpeurd. EEN. 
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EEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. 

Befchrijving der Pyramide, en Woeftijne van Havara, 
Kloofter Kafciabe. Jakobs. Tabernakel. Vertrek des 
Schrijversvan Fium na Kairo. Wonderlijke wakkerheid 
vantwee Swemmers. Befchrijving der uitftekend-groo- 
te Water-leiding van Oud Kairo. Kafteelder zeven Put- 
ten. Afbeelding van twee verfcheidene Haagdiſſchen, &c. 

Aſſchen de Steden Fium enBenefuef, welke maar een Kleine dag reis 
ganden ander af leggen / Geeft men twee groote Pypramiden / welker 

eenedicht bp Fium, en de andere bp Benefuef ffaat. Die bp Fium word 
Haram Havara, of de Pyramide van Havara, en De laatfte Haram Ilahun, 
of De Pyramide van llahun, genoemd, / 
Deñ volgenden Dag / na datwp weer te Fium gekomen waren / te weeten ok 

op den achtften Augũſti / gingen wp die ban Havara Bezichtigen / welke —— 
alzoo genoemd word ter o02zaak bande nabp-gelegenheid ded Doꝛps Ha- VAL VAT 
vara.  Zpftaat omtrent anderhalf uur ten Zuiden Landen weg ban Fium, - 
fn een zandige Woeftijne/ eben eens gelijk de geene/ Dietegen ober Kairo 
legt / Daar de Ppzamiden in te zien zijn. In hoogte en breedte kamt ze zeet 
kwel ober een met he tweede Ppranuũde / Die te Gize ffaat ; maar de langte 
Desi tijd De zelbe bp na tot ſtof gebracht hebbende, gelijkt zeeer een fcharp- 
tocloopende berg banzand/ algeen Ppramide. 
War de Woeſthne belangd / Die is in alleg die der Mummien / Welke bit woenijac: 

Sakkara1g/ gelijk; en men bind daar ook Putten ban Mummien / Waar 
bande fommigen t' eenemaal met zand geftopt / en anderen noch half open 

3u. Wier en daar ziet men oakt gebeenten ban Mummien / ftukken ban 
®ood-kleeden / en ban gebzoofkene Liften / en meer Diecgelfjke dingen / 
—* in —* zeggen kan / dat ze gantſch niet van de Woeſtijne ban Sakkara 
erfcheeld. 
d Andere Ppzamide/ de Pyramide van Ilahun genoemd / Zeggen de Wi: kler” 

ſtom Schrijvers / dat Jofeph, Hen Zoon van den Nardgvader Jakob, heeft var Hante 
Doenopzechten. Zp wozd alzoo genoemd ban het Dorp Ilakun, daar ze 
dicht bp ftaat/ ° geen onder De Lrafciflik ban Benefuef behoord. … Haat 
bermitg wy De zelve niet ban dicht bp bezien konden / kan ik Daar geen nette 
befchrijving bandoen. 

Ettelhke dagen na dat wp Heeze Ppramiden bezigtigd hadden / gingen zKloofer 
tp na het Klooſter Kafciabe , 't geen gren twee uuren gaans / ——— Kalciabe· 

eſten 
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Weſten ban Fium legt / ín een zekere Woeſtyne / Welke men inde Ar abi⸗ 
fche boeken Gebel Naklon, of den Berg van Naklon, ttoemd. Onder 
wege gingen Wp ober berfcheidene ſterke ſteene bauggen / Die door De oude 
Egpptenaaren Daar gemaakt zijn. _Fn *t begin ban De Woeſthne lieten 
wp aan onze techtet hand leggen’t Bloofter Deir ilAfeb , *tgeen half wer 
ge is / en noch wat berder aan onze flinker Gand de Puinhaopen ban een 
oude Stad / die gantfch verwoeſt ig; doch wy Konden deg felfg naam niet 
te weeten Komen. KN Td | 

t Bloofter han Kafciabe íg zeer oud / en by nat’ eenermaal verwoeſt / 
behalben Be Werk / Die aan ben Mardgengel Gabriel toegeëigend/ noch 
matelijkt fraap/ en Van binnen teenemaat met Wiftozien uit de Heilige 
Schzife beſchilderd ig. 'tPoptaal ban Deeze Pieck word dooz pilaaren / 
tan berfcheidene ſteenen gemaakt / ondersteund. Onder deeze Kerk heeft 
men noch een ander Herk / dach wp konden Die niet te zien kommen / om dat 
De voorraad ban Get Kloofter daar in geffooten was. 

Deeze Berkt wierd gebouwd doozeen zekeren Ur genoemd / die de Zoon 
was ban Ibrafcit, een zeer vermaard raar / welke / bolgens ’t vers 
haal ber Arabieren / Deezen Zoon had uiteen Dochter eens Konings ban 
often. Deezen Ur eindelijk de Toberp/ welke hp ban zijn Dader ges 
leerd had / berlaatende/ en zich tat de deugd begeebende / wierd eenige tyd 
daar na Biffchop Lan Fium, en Deed deeze Heck bouwen. De Kopten 
boegen Daar noch by / dat de Heilige JRaaget de Fondamenten ban de 
Herken banden Altaar gelegt / en dat den Wardsengel Michiel het Rooz / 
ende andere plaatfen/ afgeteekend beeft. 

JacobsTa- _ @pden Berg / dieten Zuidenachter/ en aan / dit Rlooſter legt / ziet 
bernakel. men De Vervaſſen ban een Kleinen ouden Burg / welke de kopten zeggen 

bewoond ge weeft te zijn Door den Aardhader Jakob, gelijk men ook de ober⸗ 
blijffelen daar ban om deeze reeden noch tegentuao2dig Modfellet. Jakub, of 
Jakobs Tabernakel, noemd, 

Deezenzandigen Berg wat hooget opklimmende/ bind men — 
ne Grotten / daar eertyds hermijten in woonden. Wy traden in eenige 
Det zelver om onſe nieuwsgierigheid te voldoen / en bondenze zeer klein / 
en zonder iets angemeens; Waar op wpnoch/ alzoo wy nu alles / tgeen 
Baar. aammerktijkk was / bezien hadden / Dien zelven avand weer na Fium 
eerden. 

verrek - Ondertuffchen had den Nij! nu eenige dagen tand ban Fium onder was 
van Fiam na ter gezet / °t geen de Officierg ban het Krijgsbolk / en den Kaſcief / bolgeng 
Kairo. degemeene gewoonte / na Kairo deed bertcekhen ; envermits de Roobers / 

‚geduurende die tjd / de Wegen ober al onbeilig maaken / en groote ons 
geregeldheden aanrechten bonden Wy ’t raadfaam ong inggelijkg nade 
gedachte Stad te begeven; Waar in Wp op den 16 ban Auguſtus ban Fiem 
bertvokken; en de zelbe weg genomen hebbende / dien wp in’ heen gaan 
gebzuifit hadden / kwamen wp deg anderen daags avonds te Kairo, … 

awee fonte … Opden 2 September/ zijnde alg toen det darden Pepdag na dat den Has 
Swesmmers. lits of Geacht geopend was / Deed zich een gaautw A 

| che 
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fche Stad verwonderen. Hy hadde armen opde rug / en be boeten aan 
gen pzece heten / Dietien Ponden woog gebonden / en ſwom aldug op zijn 

tug ban de mand Des Grachts af tot het einde der Stad tae/'t geen een langs 
te1ë ban Drie bierdendeel uurs gaand. wig ; Ü 
Deeze gewoonte ig aleen langen tijd te Kairo ingeboerd getweeft. Een 
akker Swemmer doet dit alle jaaren twee Pepdagen achter malktander / 
na dat men den Kalits geopend heeft Waar boorbemden Pacha/ tot cen 
bergelding duizend FReidins geeft. 

Be Lijf-wachterg ban den Soubachi boeren Hoop uit fn een fchuit/ om te 
eletten/Dat men hem leed Deed ; en bijf-en-tWwintig andere fchuitjeg / of daat 
mtrent/ bolgden bol ban aanfchouwerg hem achterna; inboegen Dat 

Diteen bande aacdigfte fchhouw-fpelen Wag/ Die men zien konde. 

Noch heeft men'er een ander / Die ban gelijken fwemt ban het begin best 
Brachts af tot aan Get einde ban de Stad/ Die valt de boeren aan een pzere 
keten gebonden heeft. Deeze heeft een fchaal met Haffé of Koffi in de cene / 
eneen pijp / daar hp uit vookt/ inde andere hand / zonder Dat hj een dzop⸗ 
pel van de Kofft daar uit laat ffozten ; en krijgt van den Pacha daar de zele 
bergelding bao2/ alg den ander / te weeten / Duizend Meidins. 

Op den 12 ban de zelve Maand gingen wy de groote Water-leiding bezien Groote 
welke het water deg Nijls na bet Raſteel ban den Pacha boerd. Deeze Waz Water - lei, 
ter-lefding is bp den Nijlte Oud Kairo. Bp beeft bpzijn begin een zeer hoog ze: OLIE, 
benboekig Laſteel; daar men na toe klimt langs een breede weg / Die allengs: 
Keng fchumn in de haogte opgaat / boo, het gemakt der Oſſen / welſte Gee 
water uit De Nijl haalen/ en het zelbe na boven Winden / Doo? middel van 
zeben raderen / daar zy geftadig aan acbeiden / tot Dat 3 aaneen Platte⸗ 
form komen / díe boben op Het Wafteel 18 / in welkterg middeneen groote bakt Kancetacs 
gemaakt is / Die dit water ontfangt. Rondom deeze bak zijn zeben groote zeven Puc- 
openingen / op de maniere ban putten gemaakt welke de naam Han de ze- eſ. 
ven Putten aan Dit Gafteel gegeben hebben. Hit deeze bak loopt het water 
inde groote Water⸗ leiding / die open is / en het zelve berbolgeng tot Karaf- 
fetoe bzengt/ ’t geen Daar al bap ber ban daanleit/ alwaar Deeze Water⸗ 
leiding / De aarde op een ebengelijke hoogte ontmoet hebbende / een einde 

neemt / en zijn Water overdoet aan cen onderaardſche Bzacht/ Die het zelz 
he wijders tot ín De flal ban den Pacha beengt/ daar het zich ineen bak 
Bref uit de welke men t' elkeng zoa beel haald alg men ban nooden 

eeft. 
Deeze Uater-leiding word onderfteund Hoor die honderden zebentien 

zeer hooge boogen / en níet doo? Dzie honderden vpftig / gelijk een zeker dieiz 
ziger fcheöjft; want ik heb ze altemaal zeer naauwkeurig geteld. Ze zyn 
gelijkt als het Kaſteel / van Groote gehouwen freenen gemaakt / en fcdet 
veertien boeteneneen half wijdt; behalven de plaats/ Die tuſſchen ieder 
twee boogen is / Welke ruim acht boeten uit Kan maken ; waar uit de uitz 
ſteekende langte ban deeze WDater-teiding wel af te meeten is. 
De Hapten seggen / dat ie » een Dooeluchtig man ban hun Dolk/ 
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en Dizir ban den Hetzer Heraklius ‚ deeze Water-leiding heeft doen boutwerts 
maar zv bedziegen zich in Defe meening; want toen deezen Bizir Egypren be⸗ 
Beerfchte, was het Raſteel van Kairo noch níet in weezen / alzoo t dzie hon⸗ 
derd en bier-en-beerrig facen daar na eerſt gebouwd is geworden / en bp ge 
bolg wag deeze water-leiding / die het zelbe Lan Water voogsiet / toen noch. 
niet ban naoden ; daar en boven betuigen de Arabiſche Opfchriften / welke 
men daarop berfcheidene Plaatſen ziet/ Bat heteen Werk der Mahome⸗ 
taanfche Woningen ig ; en 300 ik wp niet en bedrieg / heb ih geleesen/ dat 
den Sultan Gauri ‚den laatfte op en na ban be JBammelukfche Koningen / 
dit machtig gebaart heeft Doen stichten. 

Pen Pachaneemt uit de inkomſten van den Bzooten Weer zoo veel / als 
bp van nooden heeft / om Deeze MWater· leiding te onderhariden ; maar toe 
De ook ſeſtig offen op flal houd / en loon geeft aan bijf mannen en een Ciur⸗ 
achi / Diet opzicht daar op heeft. 
Genige dagen na dat wp deeze Water⸗leiding beziatigd en gemeten had: 

Ben / kwam ’eccen Arabier bp mp/ Die mpeen Varal of Haagdifch te koop 
aanbood/ welke zoo wonderlijft groot was / dat ik mijn leben nooit eert 
Viergelijke gezien had. Hy was noch inhet leben; maar ik deed hem doos 
den/ 300 haaft als ik hem gekocht had/ en vervolgens den huid af haalen / 
welke if noch met mp in Engeland gebracht heb. De gedeelten des lichaams 
karen t? eenemaal Die van den Krokodil gelijk / behalben Den huid/ welke 
bp grijsachtig / en gefpikkeld. had / gelijk een ſtang / en zonder fchobben. 

Pp was date boeten en twee duimen lang/ en had vijf vingers aan teder 
boet / gelijk ook witte en lange nagelen / eben eens alg de Krokodillen heb⸗ 
ben. Zijntongwas/ gelijk die der Slangen / gefpleten / zijn hoofdlang/ 
zijn muilfpits/ zijn tanden fleck enfcharp; en zijn beet / na’tzeggen ban 
den Arabier / die hem mp berkocht / Was fenjmg en Doodelijk. 

Sederd heb ik ’er noch cen gehad baneen ander flag / toen ik in de Woe- 
ftijne vanS. Anthonijs Kloofter wag. thHoofd ban Deeze was gelijk dat 
ban een Schild-pad ; zijn ffaart was zeer Dik / en minderde allengskens 
tot aan het einde toe Daarzefcherp wag. Zpwasbolknoopen/ die ge: 
kalsfchubbenrondem gingen. Deezen haagdiſch wag miet fenijnig ; 
want ik handelde ze/ zonder daar eenige ongemak van te krhgen; gelijk 
oek den Wond / Die ik De zele te ceten gaf / Daar gantfch geen ongezondheid. 
ban kreeg, 

TWEE: 
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TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. 

Befchrijving des Kloofters van St. Anthony. Geweldige 
ftrenge Regel der Monniken van het zelve Kloofter. 
Maniere ‚op welkede Turken, en andere Mahometaanen, 
te Kairoover de Overwinningen van den Grooten Heer 
vreugde-vyeren aanrechten. Befchrijving van een ge- 
deelte‘des Kafteels van Kairo, Straf der Kafciefs, dic 
hun Schatting nietopkonnen brenghen. Plegtigheden, 
welke omtrent de Huwelijken der Kopten gebruykelijk 
zijn, &c. 

—19 wp ons nu te Kairo een tijd dang uitgeruſt hadden / en dat de 
meefte hette overgegaan was / beftooten wpeen tocht te Doen na bet vereer 

Kloofter van S. Anthony , om in deeze eerwaardige plaats te bezichtigen De van Kairo 
boetftappen van den Pãder en Stichter van allede glBonniken. Gen dee: 12. * loo 
en einde traden Wp op den 26 September na den middag te Oud Kairo te An:iony. 
cheep ineen Bark / die met centgelading na Hoog-Egypten geſchikt was, 
wellie ons te Benefuêf/ een groot Gehucht / ander ben Kaſciflili van Beh- 
nezeftaande / twee dag-teizen ban Kairo te land zettede, 

Die deeze reig zonder ongemak zaekt tedoen / moer eerſt na Beneluef treſi⸗ 
Ken / en aldaar wit de riſtenen berneemen / of de wegen veilig zijn / of niet. 
Zoo 3e beilig zijn / moet hp bandaarna Beiha gaan/ ’tgeen cen Baepig/ Onderrech 
Bp na blak tegen ober Benefuef gelegen/ aande Doft zijde des Nijls, onder 175 PO 
de Wafciflik ban Atfiek, en Daar met De Arabiers welke daar woonen / „as eek 
berding maken wegens den prys boorde Hemels / en de BVrabierg, Welke ken walien. 
bp met zich wilneemen, Dit gedaan zijnde / moet hp den khoop laten bez 
beftigen in de tegenwoordigheid ban eenigen hunner Hoofden / en De zelve 
Dop? den Fatha/ ’tgeen het eerfte Hoofd-ftuk des Alkorans is / gaar de Ma⸗ 
hometanen een zelve eecbiedigheid boor hebben / als De Kriſtenen boo? het 
Vader ons, oft Geloof, Doen befiragtigen ; anders en hoeft hp daar nooit 
eenige getrouwheid ban te verhoopen; maar zoo hp hen dit Gebed heeft 
Doen zeggen / kan hy zonder cenige vrees / en met De zele verzelierdheid / 
alg of bp onder sijn eigene Broeders wag/ met hen gaan ; waar uit mert 
baatblijhelijk zien kan / dar’er geen bolk in Be ganiſche Weereld is / hoe 
_woeft en ongebonden het oak zu7 % welk geen eerbiedigheid en heeft boo? de 
Sobsdienft/ Daar het belgdenië ban we en 300 men gezien heeft / 7— 

3 eenig 
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{a belang hen fomtijdg berblind / en cenige trouwloosheid heeft boen bee 
* / edge ook Dikwilg gezien / dat God hen op flaande boet zeer 
firengelijft geftraft beeft; invoegen zy wel gewild zouden hebben / dat 30 °E 
pooit beftaan hadden / gelijk men tn beel gelegentheden daar boosbeelden _ 
pan gezien heeft. 

Boben het verding ban den prijs / moet hp hen noch eenige maten Bog: 
nen geeven / om hun Kemels te voeden / benebens ettelijke Meidins / om 
een zeker foort ban muilen te koopen / vermits De Wegen doorgaans vol 
ſchatpe ſteenen zyn; en eindelijk moet hp ooft meel / fwatte beſchuit / ges 
meene honig / en tabak boo? hen koopen / zoo veel alg zy op De reis han 
nooden Gebben. Men moet ook niet te gierig zijn om hen des mozgeng ieder 
een kopje Waffé of Koffi te geeben ; Want dit maakt hen zoo gedienſtig / dat 
ze naauwelijkg weeten/ wat bziendfchap 3p u onder wege bewijzen zuilen, 
Porderg moeten De Arabiers za2g Dragen boog ledere zakken / Dezelbe ſmee⸗ 
ren / en met goed Nijlwater bullen / om geen doeft te den; want onder 
wege en bind men geen water; of zoo men al iets bind / is het flinkend/ en 

» gan een zeer kwade ſmaaſt; inzondertgefd op de Boven-weg. 

Tweeder- 
Îei Wegen, 

Cwee wegen zijner / Die ban het Bozp Beiha na dit Kloofter leiden ; ben 
een/ Dien be Arabiers il Tarik il Kibli, of de Boven-weg noemen / en den 
ander / dien zy il Tarik il Bahri, of den Beneeden-weg heeten. AN 
De Beneden-weg ‚ Die Be Koztfte / de gebzuikeljjkfte / en de geene is / 

langs welke de Ltarabane trekt / bolgd een cijd lang Den loop deg Nijls ; en 
wend zich ter vechter hand / wanneer men De zelbe verlaat / en Dat men in 
De Woeftijne komt / ſtrekktende Logderg tot een plaats / Welke men Gibei 
noemd. Wier bind men De eerfte Put / dien de Fatuur ín een Diepe rats uitz 
gebeld heeft / waar ín zich het regen-water bergaderd / °t geen zoo blank 
alg melk / en zoeter alg Dat ban de Nijl zelfs is; doch men bind ’er tat allen. 
tijde geen water ín. 

— ð 
Een dag-reig ban deeze ut / ziet men een andere / Die tet ſlinher hand 

bande groote weg / aan de boet vaneen hooge Berg / Gebel il Cheleil gez 
noemd {taat ; maar zijn water ig flinkend en groenachtig / en de Put is 
vol van biezen / die daar waſſen. Gen weinigje berder op ziet men een dar⸗ 
De / Die ban de Kieizigerg zeer bekend ig / bermits ze Dicht bj de wooning 
ban een vermaard Arabier ſtaat / EidilBeidavi genoemd; maar de Uara⸗ 
vane komt zoo bee ntet / dan wanneer haar water ontbzeelit / doo, Dien dees 
ze Put te ber ban de groote weg af ffaat. 
De Boven-weg gaat van Beiha Zuid-Ooftwaart ; dach na anderhalve 

Dag reizeng trekt men blaf: Boft-waart. Op deeze Weg bind men noch was 
ter / noch boom / noch kruid / noch huig; Waarom men gehouden is vooz⸗ 
raad ban water ban Beiha mede te neemen. < 
„Gelijk wy hier ban onderrecht waren / namen Wup te Beiha erpzegeen Vies 

mel om water te dragen / en zeg anderen voor ons/ en ong gebolg/ tgeen 
beſtond neen Abyſſmier / een Kopt / en onze twee Dienaats ; behalben 
deezen / namen Wy noch bijf Arabiers met ons / die mer Tancien gewa: 
pend waren / ente boet gingen / om opde Hemels te paſſen / en eN J bere 

edigen / 
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Bedigen/ zoo ong bp gebal eenige Mooberg mochten aangebat hebben ; in⸗ 
boegen Dat onse Karabane beftond uit elf menfchen / en zeben Hemels. 
Na dat wp dan aldus alles gereed gemaakt hadden / ’tgeen ongtat de reis 
ban nooden was / bertrokkten wp ban Beiha op den dDactigfte van Septem⸗ 
ber / naden middag/ te dzie vuren. : 

‚ Hoewel de Beneden-weg de kortſte / ende gebruikelhkſte is Wilden wy 
echter lieber de Baben-weg neemen om de ontmoeting der Arabiers / welke 
tegendegeenen/ Die ong geleidden/ geweldig gekant zhn / te vermijden. 
Pp reden bier dagen lang dooz groote zandige belden / welker zand niet op⸗ 
uivende/ maat baft / en met kleine ſteentjes / Die gelijk fcheer-mefFen ſne⸗ 

Det J —— was; en kwamen eindelijk opp den derden October aan 
et Vsloofter. 
t Klooſter van St. Anthony » 't geen noch een andet in zich bebat/ is eer⸗ Klooofter 

tijds doo: Abijflinierg bewoond gẽweeſt / maar tegenwoordig gantſch bere Vans: Anr. 
delgd/ en {taat inde Woeftijne/ Gebel Araba ín 't Arabiſch / oft Wagen- 7 
gebergte, genoemd/ ter oozzaak dat men van ouds de Vooꝛraad des Noo⸗ 

ſiers op wagens / en niet op emels / gelijk men tegenwoordig doet / der⸗ 
waarts boerde. | 

t Is gebouw op ’thangen ban den berg Kolzim aan't uiterfte bam den pes zeiss ge 
hoek / Die zich bant Doften na't Zuidenfirekt. t Heeft de gedaante van legenheid, 
een langwerpig biechant ; en De zijde / Die sich van't Noord. Weſten na’ En vuerljke 
Nooꝛden ſtrekt / en welke men de Booz-gebel des Klooſters han noemen / 5 
siet op een andere berg / Gebel il Scheleil genoemd / daar za aanftonds ban 
geſprooken zal woeden. 

Dit Klooſter is omtingd met een hooge muut / doch Die tegenwoordig Muuren, 
ſwak / vervallen en onbeguaam ig om eenige wederftand te Doen / ver⸗ 
mits ze oud/ en bp na t'eenemaal ban ín de Zon gedzoogde ſteenen geraakt 
is. Men binder geen poo2t of Deur / / waarom alles dat men er in wil heb⸗ 
de / rt een katrol daar ín geheisd maet worden / ja zelfs aak de menſchen / 
en beeften. ' 
Den Omtrek ig zeer groot 5 want ze beflaat twee duizenden vier honderd Omrck 

gemeten lands. 
… Be Geeftelijken ban het often woonen niet bp malkander/ gelk de 
Ponniken ín Europa doen; maar ieder heeft zijn huisje / of byzondere Celzen Maak&L 

Deefe Cellen zijn meer of minder fcaap en gemakkelijk / na dat hetlandmeer **** 
of minder De woeftheid der Eucken gevoeld heeft; waarom de Rlooſters 
bant Boften/ en inzonderheid Die in Grieken-land , en ín de Bilanden ban 
Be Archipel, zijn / altemaal graote Burgten of Wafteelen gelijken / ter oor⸗ 
zaak der muuten/ toons / en menigte der Buizen / die daar binnen ftaan. 
Maar de RKlooſters ban Egypten hebben gemeentijkt Dit uiterlijkt niet/ bers 
mits de Mahometanen daar meer weeedheids geoeffend hebben / als op 
eenige andere plaatg ban bun Gebied. Qiettemm̃ gelijkt dit 'eenemaal na 
be Nooſters hau Grieken-land; want het ig nach binnen zijn muuren bez 
flaoten. Ook heeft men in't midden een hoag gebouw / of uitkijk / en ín 
zijn ouw ing een menigte ban kleine Buisjes / Daar de Geeftelijken in woo⸗ 

nen; 
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; maar / gelijkt het / eenigetijd geleeden / ban De Arabiers berwoeſt 
—— / en bat Get alzoo in Dien erbarmelhken ſtaat febentig jaaren geles 
gen heeft / hebben de Kopten / Die eindelijk onder Be ticrannp ban Mahomet 
alte gun kracht / en alle hun bermogen / verloozen hebben / bet zelve niet 
weer tot zijn eerfte taat konnen brengen; Waarom de Cellen tegenwoozdig 
zeer Rlein / en zeer armelyk ballen/ alg gemmaafit zijnde ban geele garde / 
zonder hout / zonder kalk / zonder order / en zonder eenige gelijkformigs 
heid. Ze zijn altemaal zoo laag / dateen man gemakkelijk met zijn Gants 
aan De top kan ceíften ; en tet oorzaak ban Deeze laagheid konnen de Mon⸗ 
niken daat niet overeind ingaan. 't Licht / ‘tgeen zp Daar in hebben, en 
dat zeer weinig is / ontfangen zp dooz kleine venſtertjes / die omttent eers 
boet hood / en noch mergeng na zoo — zjn. De deuren zijn zoo laag # 
dat men met Get boven· yf t cenemaal na DE aarde moet bukken / om daat 
‘tegaan, ’tGeenzp’t gemakkelijktt hebben / is / dat zp altemaal platz 
ten/ in plaats ban daken hebben / Waat opde Monniſien deg avonds / 
wanneer de hette de Zong overgegaan is / lucht fcheppen / en deg nachts / 
zoo zy willen / flapen kunnen. en : 
Bun Bet-zaal is een zeer flozdige en duiſtere plaats. Alleenlſt Heeft 

men ꝰer boog de Breemdelingen cen Vertrek / ’t geen matelijkt graat en zins 
Belk genoeg ig / benebens noch twee kamers ter 3de / om hun goederen 
teleggen/ en een kleine keuken. k 

De Poken zijn zeer groot / en gerijfeljk / ter zake der kruiden en bzuch⸗ 
ten / Welke men daar in bind ; en men zou er De befte Mohen des weerelds 
ban konnen maken / bermitg ze opeen zeer ſchoone en boozdeelige plaats 
gelegen/ en/ in’t hangen ban den Berg / met zeer vermakeihlie blakteng 
doorgaans doozfneeden zijn. — 

Baar zijn ook twee kleine Wyngaarden / daat de Monniken een witte. 
en zeer lekkere wijn ban maaken / waat ban 3p zich Dienen in den Mis / en“ 
En * DPeeemdelingen ban aanzien / Die daat ſointijds komen/ te ont⸗ 
haalen, 
Men heeft ín Dit Klooftereen groote menigte van Water / ‘tgeen koef / en 

zoa helder als Kriſtal / maarzeerzoutig. Dit water heeft zijn Dorf paonk in 
Denberg Kolzim , die daar achterlegt/ en loopt doo: Kleine Sluisjes onz 
Der de muuren heen ín de Hoven / daar zp ’t ín bakken bergaderen/ ent om 
tedrinken/ en tot het gebruik deg Klooſters bewaatren. ’t Ig niet zeer gez 
zond / inzonderheid voorde geenen/ Die Daer níet toe gewend en zijn ; Want 
de Salpeter / daat het bol van is / beroozzaakt bobbels tuffchen bel en 
vleeſch / en phnigd degeenen/ die daar ban Deinken / meteen afgrijfelijke 
feukte/ waat ban ik de werkingen geboeld heb. Rd: 7 
Daar zijn drie BHechen / waat van de vooꝛnaamſte die ban St. Antony ff, 

Zn is hlein/ maar zeer oud; en bolgens’t zeggen der IP onniken/ fsc de 
zele Die St. Antony deed bouwen / en’t eentgfte bes gantfche Uooſters / 
*t geert De verwoedheid ber Arabiers niet beproefden heeft. Dan binnen ig 
ze deſchilderd met afbeeldingen van Weiligen ; maar op een oude en zeer een⸗ 
voudige maniere, Den cook deg wierooſs/ welke absint + 

en 
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Bert — brand / heeft De zelbe bp na zoo ſwart als een Schooꝛrſteen gez 
maalit. FA 

Dicht bp deze Lech ig Die Der Apoftelen Pieter en Pauwels, meteen klokt. „Kloofter- 
toopntfe / en een Kleine Rlolt ban anderhalf boet Diameters / elke diend. 
om de Monniken tot ben dienſt / en tat Gun andere bezigheden / te vaer 
pen. Ditisdeeenigfte Alok / diein gantfch Egypren ig, 7 
De darde Herh ig in den Hof / en gewijd aan een hoek ban Dit Wloofter / 
Markus genoemd / díe daat met een groote roem van heiligheid ſtierf / en 
welkers lichaam men ín deze Berkbewaard, … 
In t midden des Mooſters ſtaat een vierkantige Toorn / welkers muuzs Toorn, 

ten ban ſteen en bep fleck zijn. Banden boet deg Coorns tot aan de poogt 
of deur / geeneen hoogte handzieellen maakt/ heeft men maar een fluks; 

en om opde Dal-bzug / welke cot Deeze poort leid te komen / moet men 
ophet plat van een huiſje klimmen / t geendaat tegen ober ſtaat · In deze 
Toorn bewaren de Monniken hun voozraad / en ’t geen zp ’t koſtelykſt 
Bebhen. Zp wijken ook zelve Daar in Wanueer de Arabiſche Roovers 
ben zoeken te hinderen ; en de Bal-beug ophaalende/ berdedigen zp zich 
met groote fleenen / waar ban zu altijd een menigte in boograad Gebhen, 

… Bun Begel beeplicht hen wruamermeer te trouwen / en alleleefcheljkke popel der 
Iuften / en Maagen / te berzaakten; geenige goederen te hebben; in be Monniken. 
Waeftijne te waonen ; zich niet wel te kleeden; Gun lendenen met een Hiem 
te omgo2den; geen koſt te eeten/ alg Die men in het Klooſter ſchaft / en 
nimmermeer wijn tedzinken ten zy ín De uiterfte noodzakelijkheid ; en zelf 
bun eeten te minderen /en zich van alderhande boedfel te onthouden / zonder: 
De welke her lichaam beftaau han. Zp gebied hen aan De andere kant / al⸗ 
de hun tijd te Beftecden in vaſten / bidden / en arbeiden; geftadigop God 
te Denken ; zich tot het leezen Der Werlige Schrift / ende tot het leeren Der 
waarheden / welke zp ong onderwijſt / tebegeeben.  Zpberplicht hen oak / 
op de aarde opeen mat te flapen / uitgezonderd den Oberſte / en De zieken ; 
nooit hun kleederen/ noch gordel / afte leggen; niet met zijn beide op een 
zelbe aoz-kuffen / noch dicht bp den ander te flapen ; De Getijden teleezen / 
en sich alle avonden / cer 3pte flapengaan/ honderden bjftigmaal met 
het aangezicht en De buik regende aarde te werpen / en de duimen in de han⸗ 
den neemende/ De armen kruig-wijg uit te ſtreklien / en ieder reis wanneer 
— opgeſtaan zijn / her telen des Aruis te maſſien. Behalben deeze 

onderd en vjftig nederwerpingen / welke zp Metanoe noemen / Doen zu 
ver noch eben anderen in de Herk / een boor peder Getijde / t geen in alles 
honderd en zeben· en vtyftig nederwerpingen maakt; welke geboegd zijnde 
bp het kwade voedſel / t geen zp dagelijks neemen / hen zoo mager en on: 
gedaan maakt / Dat speer geraamten als menſchen gelijken. _ pr 
Dun kleedecensijn 5 eerſtelijj / een hembd van wute wol / ‘tgeen zp als zun klec- 

tijd op hum naakte bleefch dagen, 2 Een Fok ban groove Donkere wol / cies 
en Die geen gat van vooren heeft. 3 Gen Uleed van ſwarte Daapof Sergie 
smet twee Wijde mouwen / ’t geen hen boor een kap diend. 4 Ook cen Ra⸗ 
Praen ban fwarte Saap of Sergie / die. wa eben zoo wijd. alg deg tan. 
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mis hoofd / eu zeer klein is. 5 Den Gordel / die een lebere riem ban om⸗ 
tent deie vingeren brꝛeed is. 6 Een groote Mantel van ſwarte ſtof met eert 
micte boeting / gelijk de Mantels der Jeſuilen / behalven dat ze geen bef 
en Geeft; maar zy Dienen zich zeer zelden Daat af /-al$in’rreizen. 7 Een 
Engelachtig Leed Pt geen zy Askim neemen /”t well echter weinig Mon⸗ 
niken dragen / om datse / gelikt zy zeggen / niet altemaal machts genoeg 
Yebben /: omde Boetete doen / welke De Regelen daar aan gehegt hebben; 
aant de geenen / die het draagen / zijn gehouden alle abonden/ eer zute 
bed gaan/ zich met het aangesichten Gen buik / en de armen hruig-wijg/ 
drie honderd maal tegen de aarde te werpen / behalven het baften/ en an- 
Bere boetvrerdigheden / die Daar aan Laft zijn. Zp dZaagen ook altijd een 
stok in de haud / Die gemaakt is op De manier baneen Fau T, Welke hen 
tot een ſteun verſtreſt Wanneer zo den Dienst leezen / of hun Gebeden doen; 
‘want 5p been het een ent ander overeind ſtaande / en zijn Daar zeer lang 
mee besig. “Ook draagen ze altemaalcen zeker foort ban Mutzen op Gun 
hoofd / welke men in’t Arabiſch Kaük naemd/ zijnde de geenen / Diede 
Mahometaanen Draagen / niet ongelijk. Rondom deeze Mutzen wins 
den zp een Tulband Lan blaaute en Wit Booz den ander gemenad / ’t geen 
de koleur der Ropten in Egyprenig; en nooit dzaagen zy kaufen / zelfs ook 
hun Patriarch niet, J— de 

Vallen, Gp hun Batteu-dagen doen zp nooit meer alg een maaltijd ; maar des 
Zaterdags en Zondags/ op welke dagen zy nieten Vatten / eeten zp twee 
maalen. Hun cetens - tijd op Batten - dagen is des namiddagg te drie uu⸗ 
cen / op welke zp hun Mis eindigen. 1 

Hun Voed. Hun gewoonlijke Gerechten zijn alderhande Geutten / en kruiden / met 
&l, een Saug ban flinkende lyn⸗ olpv· Cot het na-gereet Krijgen zy vruch⸗ 

ten / gelijk als ajuin / gedroogde Dadels / rottige olijben/ / Meloenen - 
Vomkommers/ of Appelen / of andere diergelijke Pguchten/ na de tijd 
van’tjaar. Wat de beefche Dig belangd / Die ceten zp zeer zelden / bets 
mitg den Nijl daar zoa ber afgelegenis ; cn hoewel be Roode Zee maat 
een Dag reizens ban daar legt / kunnen zpebenwel geen bifch krijgen / door 
Dien de omleggende plaatfen onbewoond zijn / Dat ze geen geveedfchagr 
tot viſſchen hebben / en dat de wegen ban alie kanten / ter oorzaak ban de 
Arabiſche Mooverg /: zeer onberlig zijn. „> Ee J 

Aude Paaſchen / 't geen den tijd is / Dat zy gantſch niet en vaſten / eeten 
zy eperen/ en zutbel /'t geen hun ban hun Tanderpen gezonden word. Ook 
wozden hen op deeze tjd / en op liersmis / en Pinkhfter/ eenige glaasen 
‘wijns gegeehen / Die zy anders nimmermeer mogen proe ben. 

sranier van ““Sp flaaper altijd in hun klederen / en hebben / in plaats ban cen Ma⸗ 
zaapen. tras / niet alg een grohe mat/ gemaakt tan Jalm-boomen-bladeren/ op 
— geſpreid. Zy maalien die zelve en naemen ze in't Arabiſch 

wefokersnns odoorn Hat ane ; RS 

Hon bezig- Hun bezigheden zijn berfcheibene / na de bekwaarmbeid / welkte zp ergens 
hèden, toe hebben. Eenige bouten den Dof/anderen doen 't euken-weelt; anderen 

arbeiden inde molen / ſommigen nemen wacht waar / en — de 
q St, on⸗ 
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Monniken / Wat Beizigerg daar boor bygaan / of aankomen ; eenige an⸗ 
deren zijn gefteld/ om de geenen/ Die daar Binnen willen zijn / opte heifen / en 
bie uit willen gaan/ afte laaten ; en die geen bedienmg m het Nlooſter heb⸗ 
ben / maaken atten. } Ì 4 10 zi vtt Î 

Zp Studeeren gantfch niet / en vernoegen zich met hun getjden⸗ / en sStudie 
gebeden-boeken / en noch eenige diergelhken teleezen. Coen wp daar wa: 
ten/ hadden zn maar twee Pzieſters Waar Lan den een Den Bikaris des 
Klooſters was / en den ander/ Diezijneerfte Mis noch niet gedaan had / 
de bediening ban huig-meefter of Difgenfiec- waarnam, Alle de anderen / 
Die cen getal van zeventien uitmaakiten / waren Leeken / en, bp na altemaal 
fcheel/ boof/ bermiùkt / mank/ of Hreupel van ouderdom; en zoo er 
eenige jongen onder waren / Die zochten-maar gelegent heid om te bluchten/ Ô 
tet o02zaak ban de al te groote ſtrengheid beg Negels. fergie 
In den Coorn / daar ik hier boo? ban geſproken heb / waren deie of bier Bibliotheeks 

Kaſſen bol oude Arabiſche eu Roptiſche Manuſcripten / Welke ík altemaal 
Doozbladerd Heb; en hoewel het meeft Paapfche Grollen waren / bond ik 
er echter eenige onder / Die Wel berdiend zouden hebben / dat men hen cen 
plaats in de Bibliotheek han een Honing bergunde ; maat vermits de AR on: 
niſten ſwaarigheid maafiten inde zelven te berkaopen/ zeggende / dat zy de 
macht niet en hadden om iets te berbreemde / ’t geen het kooſter toebe hoor⸗ 
de / zonder ín den Ban ban hun Patriarch te vervallen Welke boo? aan 
in teder boelt gefchzeben is / heb ik ‘er geen ban. met mp konnen beengen. 
Onder anderen zag ik ’et twee / Die zeer caar maren / en Daar ik een groo: 

teluft toe had; t Een behelsde De Arabiſche en Hoptifche Grammatica en 
Dictionarium of Woorden-boek , tan Ibn il aſſal, een der wijdloopigſten en 
Det naautwkieurigften / welken (k ooit gezien heb. Dit duef ik wel zeggen / 
Dat men met DIE Woorden-boek, en met deeze Grammarica, De Koptiſche 
taal/ die tegenwoordig verlooren ig / t'eenemaal zoude konnen herftellen. 
% Under ag een Vergadering der Ceremonien van hun Kerk, meteen zeer 
goede hand in Folio gefchzeben. dto 1 acti tes 4 
… Gelijk de Arabiers meefter ban de Woeftijne zijn / is het Nooſter gehou⸗ 
Den alle De geenen / Die daar kamen / of die daat boozbp gaan, 't zn Bien: 
den of Bpanden/ de Koftte geben. „De bzienden bewijfen zp deeze gafte 

_bahetd/ om zich fn hun Priendſchap te behouden; en de Wpanden/ om 
Hen niet te vertoornen / ofgelegenthetdte geben ban hen geweld of oberlaft 
tedoen. Hiettemin gaan zp op tweederlep Wijzen daar in te werk; want 
De batenden techhien zp mee hun bagagie/ 300’t ban nooben ig om hoog / en 
geeben hen de koft zoa lang alg zy er blijven willen; maar De Dpanden laas 
ten zp’ eeten in een korfje meer. / zonder hen op te heizen. —9 

Na Dat op nu glles bezigtigd hadden / t geen ’er in dit Klooſter te ziet Vertrek na 
was / namen wp affcheid ban den Oherften / cn alte de Monniken/ twel Beina. 
ke ong op den zebentienden dag ban Petoker uit het venſier na beneden lie⸗ 
ten Daalen / na Dat wp daar veertien Dagen / zonder een duit behalven de 
Jalmoeſſen / ban het onze verteerd te hebben / huig gehouden hadden. - 
Ap namen hu Den Weg Welke men die ban de-Karavane , of de Beneden-weg 
noemd / en kamen eindelijk op den 22 ban J zelbe maand Weet het 

2 op 
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Vreugde- 
vyeren der 
Turken, 

— Zcee- en Land- Reizen van 
®VojpBeiha, baat tp ban daan getrokken waren. Cerſtond deeden wr 
bns aat de andere zijde ban den Nijlna Benefvef oberzetten daar wp de 
nachten opden oever onder Tenten oberbrachten / met eentge Turken / dae 
wy heien —72* mee gemaakt hadden / tot dat Wp den 26. des zelve maand 

geet na Kairotvokkéit/ daar bp deg anderen daags ’s middaagg 
aatkwaamen, … Laten 
Coen wp nu weet hier gekomen watert / maakte men gereedſchap tot een 
Algemeene V yerdag, tet aorsdakt Dat dert Baooren Weer een overwinning op 
de Pooten bebogten had. Weeze bludſchap din de vijf achter · ve ate 
—— regen Bat men iemand binnen be gantfthe Stad in al bie tijd eenig 

t Is in Kairo be gewoonte / Dat een ieder in dier gelijke Feeften het buiten: 
fte ban zijn huis / of winkel/ met ſchoone tapten en Pabilioenen bercierd/ 
en dat hp bes nachts een menigte ban Lampen aanfteekt/ welſte gez 
meenlíjk gezet worden op houte Inſtrumenten/ waar baner fommige 
met zeven. / andere met acht haeken/ en andere op de matter van ſtarren / 
na dateert ieder daar vernuftig ín is / gemaakt zijn. Deeze houte Inſtru⸗ 
menten hangen aan touwen/ Die dwars oer de ſtraaten gefpannen zijn / 
% geen zeer Aangenaam te zien is. De ſtraten / Die des nachts op alle ander 
retijden gefloaten ziju / ſtaan dan apen; en de Griftenen kunnen / geduu⸗ 
tende Diergelijke Feeſten / des nachts beper doorde Stad gaan / als anders 
ep den klaaten middag ; vermits men in Deze duiſtere helderheid niet 
onderſcheiden kan / ban wat koleur den Culbandis / dien zp draagen/ en 
of de selve geftreept of gantſch witig. Es De | 

Behalven deze lampen en taphten doen de Beys noch op een ſchoone or⸗ 
der onder aan de Goekert ban hun Paleizen een menigte ban koftelijke mas 
peng ophanden / gelijk Stoem-hoeden,/ Parnaffen / Malp · rokſien / Mus⸗ 
ketten / Sabelg / en andere Díergelijke Oorlogs ⸗Inſtrumenten. Den 
Franfehen Conſul / die be Turken in geenen Deele wijken wilbe/ deed e 
Perhemelt van het een einde tot het ander over De ſtraat maken /om de Zon 
ge beletten. Daar benebens liet hh aan den ingang ban sijn huig cen Dtelz 
lagte opꝛethten / Die met fchoone tapten en kuffeng voorzien wierd / Ae 
De Luiden ban Staat, Die Gem zouden komen bezoeken / daat op teantz 
fangeù. Kondom deeze Stellagre hing hp Get af beeldfel des Konings / zeer 
konſtig tn koper gefnecden / dat ban de Koningin, Lan den Dolpbijn/ en 
ban de voornaamſte Beeren bes Bijkg/ welke afbeeldfelg door een Mgt 

2 
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ban fakkels herlicht wierden / om de Curken sich ober het bernuft ber Ei 
roperrs/ die de wetenſchap hebben van de luiden na’t leben af te beelden / 
te doen verwonderen. Eñ in waatheid/ men kon aan hun gelaat Wel bez 
ſpeuren / Dat zy Daar eert groot Behaagen fn fchepten ; maar een Ding docht 
hen wat Heeermd te Weezer / dat was / Dat zp aan deeze perfoonen geen 
baarden zaagen (waarom zy ons Ledegen) of 't altemaalnath kinderen 
waren ; ’t geen zy echter oak niét Wel gelooven konden ; Want zy zagen toel/ 
Dat er tuifchen den Bolphijn en de anderen een groot onderfcheid was. 
Dee ʒe Fecſten geeben een graat vermaali; maar 3e Komen De Bernd 

« “ 
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Bie ze gehouden zijn te bneren / een groot geld te koſten / en inzonderheid de 
Conſuls welkie / behalven de Pavelioenen en tapijten / en De andere ſieraden / 
bie zy genoodzaakt zijn te huuren / noch booreen gewoonte hebben / aan al⸗ 
le de geenen / Die hun toeftel komen bezigtigen/ offi en Tabak te geeven ; 
en 500 ’ lieden ban ſtaat zijn / moeten zp hen ook Konfituuren boozzetten ; 
inboegen dat / hoe weinig een Conſul dok doen mag / het hem ten minften 
drie of bier honderd Fijkgdaalderg komt te koften. Om deeze Sieraaden 
en Pabiliocnen te bezigtigen/ loopt het bolk/ zoo lang alg deeze Feeſten 
Duuren / van des morgens boeg tot deg nachts te twee of Drie vuren langs 
de vd paie dat men De wegen op de voopmaamfte plaatfen naauwelijkg 
gebzuiken kan. 8 
Op den eerſte ban Mobember gingen wp meteen Chiaour / die een goed Kancolvaf 

Griend ban ong Wag/’t Kaſteel van Kairo bezigtigen. t Eerſt / dat wp daar Kairo. 
agen / was De Koninglijke Zaal, Daar den Pacha den Divan of Naad 
oud, An’tmidden ban deeze Zaal wees men ons een Dik touw / welkers 

een eind Dubbeld aan cen Der balken ban de zolder baft was / aan't welk men 
De Bafciefd/ bie de ſchatting / ban hun Pzobíincie / wanneer het jaar ber⸗ ee 
ſcheenen iñ / níet kunnen betaalen / bolgens de manier deg Tands / met rarier, die 
De armen opderug ophangt / terwijl hen ondertuffchen cenige flagen met hun ichat 
een geeffel ban touwetjeg/ aan welkers einden kleine loode klootjes zijn / rad niec op 
pp de naakte huid/ inden bollen Diban / toegeteld worden. ——— 

Vervolgens klommen Wp op de platten der Brood ovens ban waat * 
men de plaatg ziet Kara, of de Kalbas-plaats genoemd / om Dat het balk ban 
den Pacha zich daar te paatde in het fchicten met den boog na een groote 
Kalbas/ Die aamdetop ban een zeer hooge boom hangt / oeffend. 
orders gingen wp in de Kamers / Daar het bus-poeder gemaakt word ⸗ mers 

welke twee zeet groote Zaalen zijn / vecht over de Roninglijke Zaal ban gaar hee 
den Divan / gibouwd met fteche gewelffelgen Muuren. An ieder beeft kruid in ge- 
men twaalf Mortiers van T atoen / ſtaande ineen iring/ wellie ieder omtrent waak: word 
anderhalf boet in de hoogte / en hun pzere ſtampers / hebben / Hie om De 
ſtof welke in de Moꝛtieren is / klein te maalen/ hun beweeging krijgen 
dooꝛr middel van een lange ſtoſt Die aaneen balk/ ín het midden ban de 
zaal ſtaande met het eeneeind vaſt is welke ecn paard Doet omdzaapen. 

Dicht daat bp heeft men noch twee of dzie andere kaamers/ Daar men 
een meenigte van kleine Moztieren ziet / inde Welfen Get border fijn gee 
maakt wo2d, 
Ettelike dagendaar na was ík tegentwaorbig bp cen Koptiſch Huwe⸗ 

lĳk/ Waar ban ik met een bpzondere nieuwsgierigheid beze bolgende plech⸗ 
tigheden aanmerkee. 5 

Da bet Widder- nachts ·Gebed / of gelik wp zeggen zauden/, Hechte 
ta de Metten / brachten de Ouders en Dzienden deg WBaupdegams Kopsicche 
gerft den B2uidegom/ en daar nade Bruid / Lan het huig / Daar de Brui⸗ Huwelijken, 
loft gehouden zoude worden / na He Heek / wordende Door cen menigte f 
van Fakkels en Wag-kaacfen gelicht ; terwijl ’ec eenige Eoffangen ín de 
optische taal gezongen wierden ; —— ſommigen met kleine hou⸗ 3 e 
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te hamertjes tegen Kleine ebbenhoute bordetjes floegen / t gee
n bp beh in 

be plaats ban Pufift gebouden word, Gn be Leck gekomen zijnde 
brachten 3p den Bzeudegom in het binnenste Kooz / Daar den Wienft ged 

meenlijk gezongen word / ende Bruid in't vertrek dee brouwen. Wiee op B 

begonden depriefterg en het Bolk eenige Gebeden, met Kofzangen dooze 
mengd / te leezen / welke / geweldig lang duurden ; Waar naden geen/ Die 
de Plechtigheid des Huweſhks verrichte naden Bzutdegom toetrad, en 
dzie of bier gebeden las maakende op het einde ban ieder gebed het teken 
Des Kruis over hem. Dit gedaan zijnde Deed hp hem / met het aangezicht 
naden Heikel gelieerd / ter aarde zitten / houdende een zilver Fruig ober 
einde achter zjn hoofd / en vervolgde alzou zyn gebeden. 
… Terwijl dit in het binnenfte oor gefchiede / Deed Ben oſter / hebbende 
een bank buiten de deur ban het buitenste Hoog gezet / De Bzuid meteen ban 
haar Maagen daar opt neder sitten ; ende Prieſters ín het binnenfte toog 
geëindigd hebbende de Knoop-gebeden, gelijk zp die noemen / bekleedde 
den geen/ die de plechtigheid verrichte Den Beuidegom met een Albe / 
omgopde hem de lendenen met een riem / en zettede / hem een ſchoon Wit fera 
bet opt hoofd. Wanneer hp hem nu aldus bp de zuid gebracht eu nee⸗ 
vens haar neder had Boen zitten / bedekte hp hen alle beide met Hit zele fer: 
bet/ en Deed ze de hoofden bp malftander voegen; daar na beſtreen Gp den 
95yutdegom’t boorhoofd / ent buitenft bande hand / met olp ban olijben ; 
en berbalgens oolt de Bruid; waarna bp hen malkander de Gand deed gees 
ben / leezende re gelijk oberluid de bermaaning / welfke de plichten behelsd / 
Die zy Den ander onderling fchuldig zijn. Aldus eindigdede plegtigheid deg 
Puwelijks / Welke zp de Krooning der Getrouwden noemen / met een graat 

gevolg ban gebeden / Die met beeftheidene Ceremonien Doormengd waren ; 
waat na zu het Hof zongen / en berbolgeng den Mis begonden / Waar in 
den Bruidegom en Bzuid Communiceerden, Den Dienſt geëindigd zijn: 
J —— zamet alle den fleep pan hun Maagen en Prienden weer na 
Uig. — riba dd ed ZAC 

_ DRIE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. 
si 

Manicre , op welckede Kopten, inde Kerk van Mari Mon, 
kure, zich ter gedagtemifle van den Doop onfes Zaligmads 
kers, in den Water-bak dompelen en plegtigheden ; die 
daar omtrent gebruikelijk zijn. — 

1663. O P den nacht bar ben 16 January des jaars 1663/ op welke be Hop: 
ten het Feeſt Ban Dzie Koningen bieren / gingen wy na Oud Kairo ; — 

—8 
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De Berk ban Mari Monkure, om tezien / op wat manier De Kopten sich / 
ter gedachteniffe ban den Doop onzes Zaligmaakers/ welke / bolgensde 
overleberingen ban bun Kerk / op dDeeze nacht gedoopt wierd / in ’t water 
dompelen. Ziet hier / Wat ilk. baat ban aangemerkt heb. | 

Gerftelijk deeden zu de Middernachts-Dienſt tec plaatze/ Daar be 
Water - bakt is / hangende aan 't berwulffel/ ’t welke onderfteund wierd 
dDoo2 bier gevlamde Pplaaren / berfchetdene brandende Lampen/ zijnde 
de zelbe plaats afgefchhooten met een Koftelijk Hlecd/ omtrent cen mang 
lengte hoog / alwaar zich berfcheidene Perſaonen ter aarden nederbaogen / 
in welke Water-bak zp zich dompelen / en die zp Magtas noemen. Deeze 
bak isineen kamer/ bp de Lierlt / omtrent drie ellen in ’t vierkant bzeed / 
enbp na een Mans hoogte diep. Den dienft geëindigd zijnde / ging den 
Patriarch inde Kollornie, of Sakriftie, om zich op zijn Pontifikhaal te kleca 
den. Verbolgens kwam hp weer bpden Bak/ niet een Diaken en cenDriez 
fier voorsich. Den DBiakon wag geklecd met cen frap/ en hadeen pzer 
krups in zijn band / ban langte gelijk een harders · ſtaf; en den Prieſter had 
een Albe aan /-om den Patriarch alg Medgezel / of Cecremonie-meefter te 
Dienen. In deezen ſtaat bj den Bak gekomen zijnde begon men Het water 
Dat daar ín wag/ te wyen; welke wying gefchtede met berſcheidene Leſſen 
uit de Peopbeeten/ De Pſalmen / ent Nieuwe Eeftament/ nuin’t Bop: 
tiſch / en dan in't Arabiſch / daar over teleezen. Pervolgens wierookte 
den Patriarch het zelbe / en voerde het ettelijke maalen ruis · wijs met dee⸗ 
ze pzere ſtaf; 't geen De andere Prieſters / ieder op zijn beurt / ook deeden. 
Cerwijl men aldus het water Wijde / ’t welk ten minſten wel twee vuren 
lang duurde / flond er een pzere kandelaar baneen JRang hoogte/ en met 
Die armen / in't midden / opde welken men drie was kaarſen ontſteeken 
had / die geduurendedeeze plegtigheid ftondente b2anden. Wanneer nu 
deeze wying geëindigd was / ontdekte men de Bak / die ban te Loozen voor 
een gedeelte bedekt was geweeft/ gantfchenal/ om het bolk plaatste geez 
ben ban daarintetreeden / en zichte dompelen. Wier op ontftond’er zulks 
een berwerring / en zulk een gerucht / Datik daat verbaasd ober mag; alz 
zoo een feder toedzong om een der Drie eerften te weezen / welk den Patriarch 
daar zelbe date maal in dompeld. Dietotdeeze cer niet geraaken konden / 

dompelden zich daar na op hun gemak daar zelve in / ſpringende en dans 
fende gantſch naakt ín het water / in de tegenwoozdighetd ban hun Patris 
arch / en andere ierkelhke perſoonen / zonder het minfte te hebben om hun 
fchamelbeid te bedekken. bals brt 
_JRadat de mannen zich nu lang genoeg gedompeld hadbden/ en bervolgens 
altemaal inhet Rooꝛ ban de Herk gegaan waren / kwaamen de Prouwen en 
Dochters / Die ebeneeng deeden / fpzingende gantfch naakt in het water / 
en met malkander fpeelende / zonder eenige Schaamte daar ober te hebben. 
Niettemin moet men dit weeten / dat alle deeze Douwen en Dochters / dig 
zich gantfcl naakt daar in dompelden / niet alg ban flechte ſtaat waren / 
want de geenen / Die ban eenig aanzien zijn / waſſchen het aangezicht en De 
banden daar maat in. 

AREA: Toen 
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Toen nut ook be brouwen Gun Haaden gekindigd Gadden/ gingen zy 
inggelkg na hun bertrek/ om De Mis / Die alreeds begonnen mag/ te 

ozen. — 
Doet daat / hoe deeze plegtigheid / welke wp vanden beginne tot het ein⸗ 
de toe / bpwoonden / bervicht wierd, 

VIER-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. 

Vertrek des Mahmels na Mecha; des zelfs gedaante, en pleg- 
tigheden daer omtrent gebruikelijk. Des Schrijvers Reife 
van Kairo naHoog-Egypten. -Befchrijving van Momfal- 
lot, en Siut. Der'Turken Paafchder Slacht-offers , en 

_hoedanig de zelve gevierd word , &c. | 

P den 28 ban de zelbe maant / deed den Pacha met een groote ſta⸗ 
Vertrek Oi ban Kairo bertrekken den Mahmel, of het Dood-kleed, ’t geen 

vanden de franingen en Pachas ban Egypten boop een gewoonte Gebben alle jaa: 
“mecha, ren na Mecha te ſtieren om het Gzaf ban Mahomet mede te bedekken. 

Onze nieuwsgierigheid / die ons overal voerde / daar wp wiften / bar maat 
iets tezien was / Deed ong daags Lan te boozenna een belwaame plaatk 
omsien/ om niet van de Mahometaanen / dte Doorgaans Lep wat onbe⸗ 
leefd ballen / verhinderd te worden. Den opder/ Die zp in deeze plegtigs 
—* wellie wy/ op ong gemak bezichtigden / onderhielden / was dus⸗ 
anig. 
Vdoꝛ aan droeg men twee Kiſves of Dood-kleeden ban ſwart Damaſt / 

zeerrijkelyk gewerkt / met groote Arabiſche Tetters daar op / welke ee⸗ 
nige Spreuken uit den Ulkozan behelsden. Decze Letteren waren zeer 
lañg/ vangoud geborduurd / en zeer konſtig door malkander geblochten. 
De Lakens, welke men ieder op een Dood baar uit· geſtrekt droeg / wa⸗ 

- ten bp na op de zelbe manier gemaakt / als de geenen / waar ban men zich 
in Europa Diend ; Dock ze waren maar omtrent dzieellenlang. Bp nacen 
oneindig getal ban Schiechs of Mahomeraanfche Geeftelijken , kwamen 
Daar achter / doende een menigte Van Vaanen/ uit de Mosqueen ban 
Kairo, voor zich Ozagen. Sommigen ban deezen gingen te boet ; «andes 
ten reeden op Ezels; en altemaal waren ze opeen zeer wonderlijke manier 
gelileed en met vodden Lan Duizenderhande koleuren / door malkander 
gemengd/ bedekt. Wy honden ong niet genoeg berwonderen ober hun 
fchacentwen/ en ober bun grimaſſen; Want zy fers —* 

zaaiden 
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Braaiden Be oogen / en vertrokken den mand en bingers opt de breemdſte 
manier des werelds; andere viepen uit al hun macht het woord Hu , 't geert 
een Det eigenfchappen of naamen ban Bod ig; en men zag er bp na niez 
maud onder / die niet gewapend en was / of meteen knods / of met een 
helbaard / of een houte fabel/ of met eenig ander flag van berroeſte wa: 
genen. 
$ Fabeese troep kwam het Bleed of Laken / daar men het graf ban Mae 
komet mede bedekt, én ’t géen men tnt Wrabifch il Mahmel noemd, 
et Wierd gebraagen ban ten Lemel/ bie geel geſchilderd / en zeet rijkelſt 
teegeruft was / hebbende een met goud gebozduurd dek· kleed ober 't lijf / 
— fchoone Pluimagie op ’t hofd / en Bellen condom Den hals en 

Dit Bleed was gemaakt opde manier baneen bed; maar mert kon/ Gedaance 
noch de hoedanigheid / noch de koleur ban Get ffof bekennen, vermits Get van den 
gebeel met bloemen / en lange Brabifche letteren / bie bart goud gebozduurd Marcke 
en zeer aardig door malkander geblochten waren / bedekt wad. Wan ieder 
der bier hoeken hing een groote Kwaffpel / en blak in het midden liep Get wat 
feharper toe / op de manier ban een Ppramide. Í 
De Kemel / díe met deeze Weilligdem beladen was / wierd gebolgd ban 

bijf anderen / op welker eerfteeen Arabier zat / die op de trompet blies ; ops 
de tweede zat een Moor / Die op twee Kleine trommeltjes ſloeg / en op de 
Drie anderen drie aankomende jongelingen. Daar achter bolgden acht-en- 
twintig Metferrakas te paarde / met het fwaardopzijbe / en be tulband op 

hoofd. Deze wierden ban zeben andere perſonẽ gebolgdz en achter De zelben 
Kwam een troep banscherifs,of Edelingen van Mecha,altemaal te paatbe;en 
nadezeneen man / die bobẽ zijn hooft een klein gebo2duurd dboodkleed dzoeg / 
*t geen bietkantig/en op flokke uitgefpreid was. Deze wierd ban bier anderen 
gevolgd / welke teder een Taken of kleed ban het zelve fatfoen op de ſchouders 
Dioegen. Ien zeide mp / Dat men deeze Dood-kleeden ophing ter plaatfe / 
baar zp de gedachtenis ban Abꝛahams Offerhande bieten. Vervolgens 
Kwamen ’er acht-en-twintig Lanitzaren/ paar aan paart / met hun Mut 
ban Ceremonie op ’t hoofd. Zp gingen eben voor Den Emir hag/ of den 
Bey » die de karavane geleid. Deezen Bep was gekleed met een Hoftan/ 

en deoeg op zíjn hoofd den Culband ban Ceremonie ber Beps/ welke men 
int Arabifch Emane Berſciani noemd / en Die zeer Wel na een omgekeerde 
bloem · pot gelijkt. Pp wierd gevolgd ban zjn Buiggenoten/ welke beftonden 
ín cwaalf mel gewapende boagfchucterg/ en een troeys busſchieters altemaal 
te paarde Ettelyke Trommeſflagers / Trompetters / en Phpers / qguamen ag: 
tet hem / zittende insgelijkg te paard /of op Bemels ; en emdelijk Kwam een 
devaart/ ’t geen doop ettelijke mannen boostgetrokiken wierd baar op 
bet affchutfel beg Tempeis van Mecha lag /’t Welk van groen Satijn wag/ 

_ net goud geborduurd. J 
t Geld7 ’t geen men tot alte deeze Wood-kleeden ban nooden heeft / 
neemt men uit De inkomfien Der Tanderpen / Die De oude Woningen ban 
Egypten tot deeze often gefchikt hebben/ * geen door de nain 
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eizers bebeſtigd is. Cen deezen einde eeft men een Intendent gefteld/_ 
— in’t Arabiſch Nadir il Kiſve, of Den Intendent des Kleeds noemd/ 
die zorg draagt om de zelbente Doen bebouwen / de inkomſten daar van te 
bergaderen / en Dezelbe tot het gebruik / Daar ze toe geſchikt zijn / te bez 

eden. +38 5} ii: irt A3 TE 94 

En Geen 'er ín Deeze Pompe ’t aanmeckelijkft was / en Dat mp’t meeft berz 
wonderd? / was De Bodrugtigheid Deezer Ongeloobigen omtrent de dins 
gen/ die tot bun Propheet / en tot hun Godsdienſt Dienen ; want al het 
bolk/ niet tegenftaande’t ongelaafelijk gedrang / t geen'er inde ſtraaten 
is / daar deze dood· Kleeden doo? gedzaagen worden / trachte met een onuits 
fmzeekelijken íeber hun neugdoeken of tulbanden aan Deeze dood· kleeden / 
welke tot het Gzaf ban hun Propbeet gefchikt waren / Te doen raaken / 
Die zp Dan vervolgens kuften/ en daar zp zich met een groote Debatie de oo⸗ 
gen mee bzecben. rk ge dear niest J 

vVertrek van Na dat wp deeze Statie / gelijk ook acht dagen Daar ua de Karavane det 
Kairona  Belgrimg na. Mecha gadden zien bertrekfien/ / beſſooten wp een tocht na 
„oog ES)P” Hoog-Egypten te doen / en namen ten Dien einde / beljalven onfe Picnaard 

3 en twee Janitzars een Moor / die onfe buurman, en Hagali genoemd 
was / met ons / vermis hp/ daar meer geweeft zijnde / ong boozeen gez 
Deeltetot een Leidsman in Heeze reis verſtrekken konde, * 
Pp hertrokken ban Kairo op Den Lier-en-twinrigften Februarn deg jaars 
zeftien honderd twee-en-fefkig/ meteen bark / die on$ boor 25 Paras te 
Momfallo: zoude beengen. ®ien nacht kwaamen wp niet verder / alg tot 
bet Eiland Roude, 't geen tegenober Oud Kairo, en omtrent een Musliet⸗ 
fchaot daar ban daan legt / Daog Dien Den Pifiteur van het Col·huis ong tot 
den avond toe ophield. Des anderen daags morgens al heel vzoeg kreegen 
tp cen vegen/ Die tot den middag foe Duurde / Zonder ceng ap ve houden / 
en dat met zulk een hevigheid / dat hee fcheepg-Lolk genoodzaakt was het 
ater geftadig nit te boozen.- Coen zou ik wel, gewenfcht hebben / Bac wp 
femand der geener / Die de luiden zoeken wijg te maakken / Dat herin Egyp⸗ 
ten niet en vegend / bp ong hadden. gehad; want hp zou her tegendeel wel 
ondervonden hebben. Dezen vegen wierd na den middagh Lan zoo kous 
de en hevige Winden gevolgd / Dt wy al zoa zeer Klappertanden / alg 
of wp ín ’ midden deg winters ín Engeland: geweeft waren. Pen bolgene 
Den nacht biel er weer een al zoe fterheregen/ alg deg mo2gens/ weilie tot 
Dzie vuren toe Duurde ; Waar naw een Qoozd· weſte wind kregen / Die ong 
De gantfche reis bp bleef. — | / 
Op den 27 kwaamen wp te Benefuef, een groot gehucht / ten Weſten deg 

Nijls gelegen, daar wp te land gingen / om eenige berbarfching te koopen/ 
Welke Behomen hebbende / zetteden Wp onze reis voort / en paffeerden met 
Zonnen-ondergang Heggiar Secláme , ’t geen een klip in ben Nijlig, Hier 
ter plaatfe begint het land ban Egypren, ’tgeenten Ooften deg Nijls legt / 
‘eerft bebouwelijk te worden ;-Want- ban Kairo af / tot daat toe / ig ber als 
gemaal met zand bedekt. * Eart 
Des anderen daags / maten Ooſten deg Nijls twee verwoeſte panelen, 

„ — X ig % 
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die dicht by Den ander ſtaan / te hebben laaten leggen / paſſterden wy ’e 
Gebergte Gebel-geránat, aan De zelve zijde gelegen / Daar het land weer 
onbzuchtbaat en zandig begint te wozden. Ben weinigfe boor den mid⸗ 
dag bonden Wp ong blak tegen ober Serarte, 't geeneen Bop ten Boften 
deg Nijls is / bep Diep landewaart ín / en aan De boet ban ’t voornoemde 
Gebergtegelegen. Wier ftiet onze Back zoo geweldig tegen een zand-bank 
dat wp Daar niet weer af konden caaken ; ’c geen De twee Janitzars / Welke 
kop met ong genomen hadden / ziende / dwongen zp De andere Hiriftene 
Keizigers met flok-flagen/ in’t water te fpzingen/ en De WBootsgezellen 
te helpen. Na Dat wp dan eindelijk met Groote moeite weer log gecaakt 
waren / bervolgden wp onzen weg / en begonden de Gzotten ban het Bez 
Bergte/ ’t geen ten Ooſten deg Nijls legt / te ontdekken / eneen wemigje 
daat na den Vogel-berg, in t Arabiſch Gebel Teir genoemd / die ban boz 
ben tot beneden / omtrent De lengte ban een half mijl / zoo ſteil en gelijk 
ig / dat Gp eer een muur / Door menfchen handen gebouwd / alg een ots / 
Doo2 de Ratuur gemaakt / fchijnt te weezen/ ’t geen Voo? be vogen det 
Wieizigerg een zeet aangenaam boorwerp ís. Den Nijl fpoeld een groot 
einde wegg daar tegen aan; en bovenop des zelfs top ziet men een Kloo⸗ 
fter der Hopten Deiril Bakkar, of ’ Katerol-Kloofter genoemd; en wat 
herder berfcheidene Gzotten / gelijk ook de Puinhoopen ban een oud Pozp. 
egen den abend. kwamen Wp in t gezicht ban Minie; maat onze Bark 
vooꝛ De tweede maal op de zand-banken vaſt geraakt zijnde / Waren top gez 
noodzaakt tot Des anderen Daags morgens toe daat te blijven leggen. 

Omtrent een mijl ban Minie, Den Nijl opwaarts vaarende / begon: 
den Wp Boven aan 't Gebergte / ’t geen ten Ooften legt / de Gzotten te 
ontdekken / Die / na mijn oogdeel/ het begin ban ’ Neder-T hebaïde zíjn, 
Deeze Grotten vervolgen langs den gantfchen Berg / tot Momfallot toe; 
en (kheb ‘ec bier-en-Dactig op een vp geteld; maar den ingang der meeften 
was toegeftopt doo? de aarde/ Die ban boven na beneden gehallen was. 
Den zelben Dag / omtrent te drie vuren na De middag/ pafleerden wy de 
Puinhoopen ban de oude Stad Infine, Jaatende die ter ſſinker band / en 
gingen den bolgenden nacht boo? Melave ong te flaapen leggen. 
Den tweeden Maart / def morgens boeg / bertrokken wp van Daar / 

en zagen onder Wege noch berfcheidene andere Gzotten ín’t Gebergte / 
t geen ten Dofiten legt. Des Middags berlieten wy den grooten Yranaal 
des Nijls, bermitger zoo weinig waters in was / en traden ineen zijner 
armen / welke zich naderhand weer bp den grooten arm Hoegende/ een 
Klein Eilandje maakt.  Bervolgeng paffeerden wp voor bp den mond van 
— Rivier, waar ban hier booz in de befchzijbing van Fium geſproo⸗ 
en is. 
Weg anderen daags morgens kwamen wp te Momfallot ‚alwaar top 

ter herberg gingen ineen zeer oud huig op de Markt; en hoewel men ’er een 
andere Herberg heeft / Die beter en gemakkelijker ig /- Wilden wp daar ech⸗ 
ter ons verblyf niet ín neemen/- om de Turken / die daar gemeen: 
lijk huisveſten / geen gelegentheid te geeben han ong Leed te Doen / indien 
zp oug boo: Briftenen gekend hadden. O 2 Mom- 
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zeine Momkallot, be Aeſidentie · plaats des Raſciefs van deeze Probintie/ iP 
——— een zeer ſchoon Plek van het Middel-Egypten, gelegen shi De Weft-kant 
fallot. 

Siut, 

peg Nijls. Men maakt baart een groote menigte Gan Tinden / en meer 
andere diergelijke WDaaren. De Kopten zijn ‘cr ín een zeer qeoot getal; 
doch zp Gebben er geen Herk. Inde Provintie tan Momfallot teld mert 
een-en-bjftig Dorpen / waar ban?er zes · en · dartig ten Weften 7 en vijftien 
ten Ooften des Nijls leggen / en een-en-twinctg Berken/ of Kloafterd / 
ban de welken ?er elf aande Weſt / en tien aan de Boft zijde ban den: Nijl 
gelegen zijn. Î J ji nare dane 

JRa dat we bier Bagen te Momfallot, en ín de onderhoorige Boren / 
overgebracht hadden / trokken wy deg morgens ten zeven vuren na Siut „ 
Baar wp opden middag aankwamen, Deeze Stad legt ten opzichte ban 
Momfallot Zuid-Zuid-Boft. Wy huurden hiet twee Hamers in een Pet: 
berg / die tegen ober het Bemeene Wad gelegen was / en te Deezer doz⸗ 
zaak De naam daar ban boerde. Niet lang waren Wp hier geweeft / wan⸗ 
neer Wp kennig maakten met den Biffchop / Amba Joannes genaamd / 
Die een beleefd man/ en ban een onberifpelijk leben wag. Deeze bracht 
ang bp een zekeren Bopt/ Muallim Athanafegebeeten/ welke De eenigſte 
in t gantfch Hoog-Egypten was / die noch de taal ban zijn Land-aard/ 
dat’stezeggen/ de Koptiſche Kende; Doch wy konden niet beel bp Gem uit⸗ 
rechten / bermits hp doof / en ober De tachtig faaren oud was. 

Siut, int Griekfch Lycopolisgenaamd/ ig een Det bermaardſte Stes 
Den ban’t Hoog -Egypten, en gelegen aan De boet ban een Doreen ots 
vrugtbaare Berg / welke ten Weſten / omtrent een half mijl / of daar ante 
trent ban den Nijl legt. Deeze Stad is bep groot/ en geweldig Bolk- 
rijk. De Yiontifche Kriſtenen / Die daat ineen zeer groot getal zyn / huns 
nen bijf-honderd Karaches , of Hoofden , die fchatting geeven; witimaaz 
ken. Zp hebben daar een Biffchan/ en een klein arm Lierkje/ aan den 
Abt Der geheiligd / welkers lichaam / benevens dat ban zijn Zufter Erázi, 
Die zoo wel alg haar Broeder boor heilig geljouden Word / te Em{ciul, dat 
een Dorp van Iſchuminein (8 / begraaben legt. Wier ter plaatfe word 
het befte Eijnwaat ban gantfch Egypten gemaakt ; ook is het de Daofd- 
Stad ban deeze Bzobintie/ en de refidentie- plaatg ban een Kaſcief. 

Oy den Berg/ Welke ten Weſten ban Siut legt / ziet men onder eert 
menigte ban Brotten/ Die in des zelſs harde ſteen gehouwen zijn / een / Die 
op de manier ban cen Paarde-Dtal gemaakt is ; Waarom het Bolk der 
zelve ookt ilStabl „ of den Stal / noemd. In deeze Grotte, waar in wit 
doo, twee Hoptifche Kriſtenen gebzacht wierden / niettegenſtaande het 
ſtreng verbod ban den Kaſcief / bermits men het ge boeten heeft / dat daar 
eenige Schatten ín berborgen zijn / zagen wp een zoo groote ruimte / dat 
Duizend. Nuiters zich gemakkelijk daat in flag-order zaude kannen fielen; 
Bach behalven Derze blakte / zagen Wp niets / ’tgeen eennge opmerking 
verdiende; Heel minder De plaatfen / Daar de Schacten verborgen leggen/ 
Booz de welken den Uaſcief zoo zeer behommerdig. 

Coen wp ba na dee weeken te Sur geweeft waren / en alleg —* 
t 
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tigt hadden ban Grotten / Klooſters / en erſien / ’t geen maar de mins 
fte opmerking maardig was / keerden wy weer na Momfallot, met een 
boopneemen Van Daar te fcheep te gaan na Girgé , en onze reis vorder 
boort te zetten; doch op den middag daar gekomen zijnde / wierden wy 
geneodzaakt van Loorneemen te Veranderen; Want niet zoa haaft waren 
wp in onze eerfte Herberg gekomen / of een Kopt / Daar wy te Deezer 
plaats kennis mee gemaakt hadden / kwam ons verwittigen / dat men 
ons bp den Hafcief geweldig befchuldigd had/ zeggende / dat wp rijke 
Kriſtenen waren / die am geen andere reden door Egypten reisden / alg 
om de plaatfen te entdehken/ daar de Schatten verborgen Waren / om 
ong naderhand met hft of geweld Daar meefter ban te maken, Deezen 
getrouwen Pefend boegde daar noch by / Dat den Hraftief laft gegeben had / 
om ons / zoo haaſt men onze komſt verftaan zoude hebben / bp de kopte 
batten, rij 5 | 
Deeze kwaade tijding deed ons op hluchten denken ; en gelijk Wp zoa were na 
terstond geent gelegentbheid Konden binden / om na Girgé te geraakien / bez melavs, 
halven Dat / 8* Wp derwaarts getrokken waren / den Kaſcief ong lichte: 
dijk zoude hebben kunnen doen volgen / vermits zich zijn gebied aan die 
ant zeer wijd uitſtrekt waren wp genoodzaakt onze reis na Melave te 
wenden / aan Welke kant het gebied ban den Kaſcief gantfch gering fs, 
Een deezen einde bertrokken wp opden 28 tan De zelbe maand / na dat 
wp onzen Del-Daader zeer Beleefdelijk bedankt hadden / ban Momfallot, 
en kwamen deg anderen Daags tegen de middag te Melave, Daar wp huis: 
wt namen in De Berberg/ Die bp De lacht omtrent de groote Moſ⸗ 
quee ſtaat. 

Dien zelfden daa begonden de Turken het Feeſt / Eid il Dehie, of de paaſch «er 
Paafch des Slacht-offers genaamd / om Dat 3 booz een gewoonte Gebben stacht-of- 
pp de Danen ban Dit Feeſt een menigte ban Schaapen te flachten / en het fers- 
bleefch Der zelver / ter liefde Gads/ aan den armen te geeven, Dit Feeft 
duurd drie dagen; binnen Welke tijd De Kopten geen Tecbeng- middelen / 
t zy bood / Wijn/ fpijzen/ Vioffi/ of Water / ban de Mahometaanen 
koopen / om Daar doorte betoonen Den afkeer) meike 3p Lan hun Gods⸗ 
—— hebben / en dat zy gantſeh geen gemeenſchap met hen houden 

illen 
Ce Melave maakten wpkennig met den Aards· PVꝛrieſter deezer plaatſef 

Die eender beleefdfte en fraaiſte mannen was / díe ikt Van deeze Land aard 
in Egypten gekend heb. De Kopten Die Daar zijn / Kunnen een getaluit 
maaken ban zeben honderd Karaches , of Hoofden , die Schatting betaalen. 
Zp hebben daat een Heck / aan 8. Michiel gewijd, Bie klein / arm/ ers 
zeer duiſter iS, ri hid 

Den Nijl heeft De oude Stad Melave vooztijds eens gantfch en af inz 
geflokt ; en men ziet ook noch ter plaatfe/ daar deeze Stad geftaan heeft / 
De voornoemde Awier op zijn grootſte Diepte. De Stad / welke men tez 
genwoordig met Die naam noemd / is gebouwd opeen plaats Daar toen: 
maals cen boſch was, t geen de oovers * een ſchuil · plaats gie 

3 \ * 
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VYE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. 

Des Schrijvers Reife na Neder-Thebaïde, Grotten derou- 
de Heremijten, _Kloofter ineen Roisgehouwen. Ko- 
lom van Markus Aurelius. Schoone Zegen-boog. - Be- 
fchrijving van den Vadi-gamus, en des zelfs hooge en 
groote Grotten. _ Kolommen van Abulkerun. Wijn- 
kruiken deroude Heremijten. Hieroglijphifche Grotte. 
Vertrek van Melave , en wederkomtt tot Kairo. 

O M niet weer na Kairo te keeren / sander eerſt het Neder-Thebaïde, 
of ten minften een gedeelte deg selfs / dewijl wp daar zoo Dicht bp was 

ren / gezien te hebben/ beftooten wp den raad Lan onzen Datend den Aards⸗ 
prtefter te volgen / en na het Lloofter ban Abuhennis il Kefir of S. Jan de 
Jenge; te gaan/ Daar hp zelbe den Oberfte van wag. Dit Bloofter ig gez 
tegen bp de oude Stad infine, ten Boften deg Nijls, omtrent een uur wegs 
van Melave; inboegen dat wp niet zeer beel moeite behoef dente doen / om 
zoo beel oudheden / als men daar bind / te bezigrigen. 
t Was op den tweeden ban Apeil / dat wp wit Melave na Dit Hilpofter 

gingen / eneen Leidsman met ang namen / om de Geotren dec oude Perez 
mijten / welke ín den Berg zijn / Die ten Doften daar achter legt / te besig: 
tigen. d 
Wy traden ín beefchefdene ban Deeze Grotten / Die uitfteekend grooten. 

ruim zijn; doch wy zagen Daar niets in/ ‘tgeen eenige opmerking waar⸗ 
dig was / alg alleenlijk imm eenigen / groote kruifen / die ín den rots gehou⸗ 
ken waren ; en ondet anderen op de muur van een der grootſten / twee En: 
gelen / Die met hun handen een Hcuig opbeften. 
t Eenigſt / dat mp in deeze Grotten behaagde / was een Bloofter met 

zijn Bech / beide inden rots gehouwen. t Gewelf deg lierks was zeer ef: 
fenen gelijk / gelijk ook de bloet. De muuren waren op zijn ouwerwets 
gefchilderd met Hiſtorien uit het Mieuwe Ceftament / en afbeeldingen ban 
Heremijten en Beiligen/ onder de welken hun naamen met Hoptifche Wa: 
rakters gefchzeeben ftonden. Aan het einde ban de Werkt / ten Zuid-Oo: 
ften/ zag ik cen groot kruig ín de vats gehouwen / daar eenige oude Griek: 
Sche Letters onder ſtonden / welkeikk/ bermitg de zelve hier en daar gebro⸗ 
fen waren/ niet mel leezen konde. Op de muuren ban een andere Geotte / 
uiet ber ban Deeze Werlk/ Doch een Wweinigje hooger na den top deg Bergs / 
bond ík noch een Diergelijk opfchzift / ban gelijken in De rots gehouwen / en 

niet 
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uiet bee bandit noch twee anderen / Welke altemaal / gelijk onzen Leids- 
—— wiſt te zeggen Gzaf-fchziften ban Abten zijn/ die daat begraaven 
eggen. 
Sen volgenden dag bracht den zelven Teids man ons in de oude Stad 9 

Infine, bande kopten Antinoë, en Theben genoemd ; daar Get eerſt Waar „arco an, 
op ik / gelijk een zeer aanmerkelijke Oudheid / acht flacg / de Kolom of Dy rciius, 
laar banden Herzet Markus Aurelius mag. Deeze Holom ig ban bijf ftuks 
ken / waar ban de bier bovenften effen en glad zijn / en De bijfde / of naafte 
aan de boet / rondom met Lofwerk en FPeftonnen uitgehouwen ís. Aan 
De boet zelbe zret men een Griekſch opſchrift / dat in dartien tegelen beftaat. 
Bp deeze Kolom zagik de lukken ban drie anderen/ die gantſch eben eend 

Warten / opdeaardeleggen ; en niets mager / ‘tgeen ban Deeze drie ober 
einde ſtond / alg alleenlijk de boet bandeeene. -— gp 
Dan daar gingen Wp den Zegen-boog bezigtigen/ die noch by na in zijn enbo 

gebjeel ig / en daar wp boben op klommen langs een kleine trap / die in de © 
muur ban deezen Boog gemaakt / en amtrent Lijftig treden hoogs. %an 
bet grootſte benfter’t geen ops het boommaamfte Gewelf is gingen wp wat 
zitten ruſten én bezagen middelerwijl alle de Buinen en de gelegent heid ban 
Deeze wel eer zoo Becmaarde Stad, 
Deeze Zegen-boog ſtaat alleen / en gantfchh afgefchetden ban De andere 
Huinen / Dich bp den ijl; dach bp mangel ban cen opſchrift / Weet men 
níet van wie/ of hoor wien hp opgerechtig gewozden. Men ziet ’er geen 
Beeld werk aan/ gelijk alg aan die ban Oranje, of Romen; niettemin is 
Gpeen der fchoonften / bie ikk ooit gezien heb ; want ieder zijn ’ec boozzijden 
fg acht-en-beertig boeten beeed/ en ieder Det andere zijden vier en· twintig. 
®egroote Poort / Die int midden / en tuffchen twee kleinder in ſtaat / 18 
zeftien boeten wijd / en teder Der twee kleinen zeben. De dikte deg muurs / 
Die tuſſchen de groote en de hleine poorten / en nochtans maat ban een ſteen 
is / is zeg boeten en twee Duimen. * 

@er flinker hand ban deeze Zeegen · boog ziet men noch veertien Kolom⸗ 
men ban Bzaniet-fieen/ opeen rpnaden Nijltoe, overeind ftaan ; waar 
ban ’ereenigen hun Kapiteelen noch hebben. Sommige ban deeze Bolon 
men ſtaan los / en anderen haft aan de hutten der Arabierg/ Die daat wo⸗ 

„hen. Yan dezelbezijde/ Wanneer men na het Kloofter van Abuhennis toe 
gaat/ffaan ook noch drie fchoone Holammen van Poꝛphpz · ſteen ober einde/ 
Waar ban’er twee zijn / Die hun top · ſtukken noch hebben / en ecn biecde / 
Die bp Deeze Drie ter aerde legt. 

BDerbolgens gingen Wp de oberbljffelen ban een zeer beerlijk Paleis be: nie 
siatigen / ’t geen de Arabier P Alburkerun, of ’t gehoornde Gebouw s guis van A 
noemen / ter oo2zaak/ na ik geloof / Dat de Itolommen/ Welke voor Dit bulkerun 
Paleis opgerecht zijn/ Hrapiteelen hebben / Waar ban de kanten zoo groot 
zijn/ dar ze bp na hoornen gelijken / ’t geen de eigentlijke beteekening van 
ber woord Kern is; maar de menigte en De verſcheidenheid van zo veel ſchoo⸗ 
ne Oudheden ons hao? deeze maalden geeft vermoeid hebbende / en De hette 
zich met een groote hebigheid doende gevoelen / gingen wp na het Woof 

echte 
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echter met een boornemen / ban een andermaal alleg naautwkeuriget te kas 
men bezigtigen. ì Á Û | 
Baaggdaar aan gingen Wp met onzen gewoonlijken Leids · man na den 

Vadi-gamus, en de Seotten/ Diedaatsijn, Deezen Vadi-gamusigeen ens 
ge Daley tuſſchen twee Bergen / die eben hoog / en bover op plat zijn; en 
gelijkt wel na cen Buffel/ waar ban ik geloof / dat ze haat naam gekree: 
gen heeft; want het woord van Vadi-gamus betekend niet anders / alg de 
Buffel-Valey. Aan haat begin heeft zp een bꝛeede opening/ die toegang 
geeft tot cen groote zandige blakte/ / wellie aan de zijde des Rlooſters ban 
Abuhennisig, Cen Zuid-Boften ftrekt ze zich omtrent een half uur rt 
berbolgeng berheft ze zich allengskens tuffchen de voornoemde twee Ber: 
gen tot aan hun top toe / Daar se De zelhen Vereenigd. | 

Nan ieder zijde Dezer twee Bergen / Welke tegen over den anber leggen / 
heeft men twee rpen ban Geotten / Ben een boven den ander; ieder rp ig 
ban bĳjftig/ of daaromtrent; zulkg dat'erin’t geheel bp na twee honderd 
zjn. Wp traden in ettelijken / en bonden er Die zoo geweldig hoog waren/ 
Bat men met drie Pichen aan den ander gebonden 't gewelf nief zoude hebben 
honen bereiken. Ook zijn decze Grotten meeftendeel zeer groot; doch 
niet zeer fcaap ban binnen / alg zynde vol hoeken en kanten / en zelfs niet. 
vecht vierkantig. — ben”. 
Fk kon mp met genoeg verwonderen obet de wonderlijke inzichten det ous 

de Egpptenaren/ in zoo groote / zoo hooge / en zoobeele Grotten te maz 
ken / en Die echter boor de geenen / Die daarin woonen moeften/ zoo onges 
makkelijk waren ; want ze zijn ban het water en Steden af gelegen / en ín 
nare en duiftere ſteenrotzen wtgehold ; en zoo ili de Hiſtory ban Said ibn Pa= 
trik niet geleezen had / welliezegt dat de Koningen Pharaos de [fraëliten 
gebruikten tot het uitholen der Bergen , en tot het maaken der Spelonken, 
zou ík bp na ín het gebaelen der Fnbooslingen des Lands ballen / welke gez 
dooben/ Dat alle deeze Grotten gemaakt zijn geworden dao? Geeften / die 
Doo? Befwweeringen / volgens hun zeggen / daar toe gedwongen Wierden. 
t Woꝛd altijd ban beelen geloofd / dat de weetenfchap Lan de zelven te bez 
ſweeren van allen tijde ín Egypren in ſwang gegaan heeft; want Get fchijnt 
teenemaal onmogelijk / dat ze door menfchen handen gemaakt zouden zjn; 
en ikt durf wel zeggen / Sateen Feiziger / Die Deeze Bergen en Bzotten ban 
Thebaïde niet gezten Geeft / al had hp ook alles bezſgtigd / °t geen’er ín 
Egypten aanmerkens· waardig is / te cecht zoude megen Zeggen / dat hj 
bp na niets gezien had. 
Zoe haaſt wp deg anderen daags mo2gens opgeftaan Waren / gingen 

top boog de tweede maal na de Stad Infine, om deg zelfs Funen met meer⸗ 
Der aandacht / en inzonderheid de RHolommen / welke aan De Noord Weſt 
zijbe van Abulkerun ſtaan / te bezigtigen. In't geheel zijnet bier / ſtaan⸗ 
de altemaal boog de booz-gebel ban Dit Paleis / 't geen eertijds zeet heerlijk 
was; Doch tegenwoozdig ziet men ’er maar een klein overbſyfſel van / rond: 
om met zijn eigene Nuinen omringd. wee deezer Kolommen ſtaan aan 
de eene zijde / en twee aam De andere zijde Desi deurs ; Dach dele det es 

aan 
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ftaan maat ober eind / en ban be bierde ziet men tegenwoozdig niet meer / 
alseen darden deel. Zp zijn ban ecn zekere witte gruizige ſteen gemaakt / 
welke men uit den Berg / Die bp deeze Stadt legt gehouwen Geeft. Wan 
Beneden tot het midden toe zijn ze met groeben uitgehold / doch ban daar 

tot aan de kapiteelen doozgaangeffenengeljk. Peder Deezer Bolonimen 
Heeft ín den ommetrek Dartien boeten, De Bapiteelen zijn ban twee ftuks 
en welker Wiameter ban zeben baeten iS; en De lichaamen zelbe 

ftaan uit vijf lukken / waar baniederzeben boeten boogíg. 
Achter dic Paleig / ten Zupd-Ooften/ waren insgelhuss bier Kolom⸗ 

men ban de zelde groote / gedaante! en ſtoffe alg de anderen ; maar dees 
ze sijn 300danig onder De anderen Puinhoopen berward/ dat wp te naaus 
Wer nood De plaats/ Daar De zelben geftaan hadden / bekennen konden. 
De lzolom ban Markus Aurelius, daat hier boog ban gefprooken ig / ſtaat 
ten Qoord Aelten der Buinen ban dit Paleis / op een voet · ſtal ban dartien 
—— / enbanachtlaagen ſteenen Waat bande onderſte halfwege 
nde aarde legt. ) f | 
5 hen he Stan ban Inûne; gelijk ookindeomleggende Bzotten/ bind 

Hagi, ieren Daar Kruiken in De aarde / waat in de oude Inwoonders ban , Kroiken 
Thebasde Gun wijnhewaarden. Weeze Kruiken hebben aan ieder zijde een ris. iseen, 
dor / en ſoopen ha beneden ſcherp toe am ze inde aacdete konnen zetten. 
Onzen Leids-man hadde kennig om ze te binden / en bracht 'er ong bec: 
feheidenen k maat de wijn was er gantſch in berd2oogd/ en zoo ſwart alg 
pek gewopden. | 
_@p den zevende han De voornoemde Maand / gingen Wp met onzen 
Teids· man /om de Grotten te besigtigen/ welke bp het Rooſter tan Amba 
Bifcioisijn/ ’t geen ban het Bloofter/ daat pons verblijf hadden/ om: 
trent Duizend ſchreeden na her Zuidentoe/ afgelegenië. 
tEerſte / Dat onzen Leidg-man ons zien Deed / was de Hieroglyphifche _Hierog!y: 

Grotte, wellie de Inwoonders deg Hands gemeenlijk de Kerk noemen ; Phiche 
zijnde Buiten twijfel deeze dwaling gefprootén uit de meenigte der ruifen / SC" 
die men Daar ober al ín gefchilderd zier, Om in Deeze Grotte te komen/ moet 
men eerſt door een andere gaan / die daar boor ſtaat / en Die eert ids ſchoon 

en groot was; maar ze Geeft de onmedoogendheid deg tijds geweldig aes 
vboeld; want 7% — en niet meer ſtaat er over eind/ alg 
twee muuren / Welke bol ban Hieraglppbifche Figuuren / ín Den cots gez 
Honden, zijn; waar bant eenigen groat/ anderen kleinder / en eenige 
an een marclijke grootte / Doch altemaal noch zeer net / en op een goede 

Dader. / zijn. Vervolgens komt men in de Breroglppbifche Bzotte/ elle 
fk geloaf eerijbg. een Cempel dec Reldenen getoreftte sin.  Zpishpna 
— JJ 5 

Biet badernen heeft ze in be langte / dae dademen en een boet in de beeedte/ 
Eri tee ademen inde hoogte. De poort Waat doo: men ingaat / ig bier 
heeten eneen half oid ; en tegen ober De zele ziet men cen Pis / of gat / 
in den muur uitgehold / ban een baden en cen boet Diep / bier boeten. wijd / 
en FERRAN DOELEN ACERUITE BEN „Oers Gzatte iS am Goog / en 

aan 
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aan de muuren rondom / met zodanige Figuuren beſchilderd Waar Boor 
de oude Egpptenaren hun meeningen op een berborgene manter te ficnnets 
gaven, ũondom deeze Figuuren ziet men zeer Kleine Karakters van de 
zelvetaal / waar bande koleuren noch zoo {choon en leebendig zijn / dat ík 
mp nier genoeg ber wonderen hande / hoe zy ha zoo beet eeuwen noch fn een 
‘zoo goede (tant gebleevenzijn. 

Behalven dit oneindig Getal ban Karaliters / ziet. men ook moch. een mes 
nigte han kleine regelen der zelve Harakters / Die zeer net opde muuren ge: 
houwen zijn / waar ban De ſomnugen van het een einde Des muurg tor aan 
het ander reiken / en anderen ban bobennabeneden gaan, Deeze Karak⸗ 
ters en Figuuren zijn in een zoa groot getal/ Hat degeen / Die Baar cen af: 
fchzift ban wilbe maken / Wel een maand werk zoudebebben. je 

Onder Deeze twee Gzotten / heeft men cen ry van anderen / insgelÿks 
ín den rots gehouwen / en ban binnen zeer effen en gelijk / Doch zonder eeni⸗ 
ge Figuuren; ook zijn ze zoo breed / noch zoo boog niet / als be geenen / 
Daar hier boven ban gefpzooken is; want ze hebben niet meer alg zeg voe⸗ 
ten in de hoogte. Op de bloet ban ieder Deezer Gzotten ziet meneen vier⸗ 
kantige en diepe Put / in den rots gehauwen / daar men in han hlimmen: 
doop den middel Lan gaten./ Die expres aan beide de kanten ban ben Jut gee 
maakt zijn/ omde boeten daar intezetten: Ook heeft men op de grond 
Ban pder Put / een gang / in den Kots gehouwen ; maar vermits ze zeer: 
buiten donker zijn / Doeften Wp’er nietin Klimmen, In de muuren van 
eenigen deezer rotten ziet men bierkantige gaten ban ze8 boeten langte/ en 
twee boeten bzeedte / tgeen even De grootte ban een doodkiſt zijnde / mp 
gelooben doet / Dat de Eghptenaaren ban nds hun Baoden in deeze Grot⸗ 
ten begtoeben. 

Genigetreeden berderna het Zuiden / is eemandere zeer groote Gzotte / 
waar ín wy ter flinker hand van den ingang cen Hieroglpphiſch Cafereel / 
met dartien vegelen Warakterg Daar onder / Én Den. muur gehouwen za⸗ 
gen. EN 4 

Ban deeze Baotte hernamen wp den Weg na ong Kloofter van Abuhene 
nis, en bezagen ander wege alle de andere Gzotten / Die op deezen Berg zn / 
tot aande plaatg/ daar den Vadi-gamus, Waar Van hier boor gefpzooken 
is / zjn aanvang neemt ;. doch wp bonden daar niet aanmerkelijkg tn / bee 
halven eenige Rruizen / welke meteen zeker rood dom genoeg op De muu⸗ 
ten gefchilderd zijn / / waaruit wy oozdeelden / Hat ze eertijds boor Terhen 
gedtend hadden. 
Dooꝛ Get beefcheidene werk ban alie deeze Botten kon men gemakkelijk 

onderſcheiden wat De oude Egpyptenaren / of wat De Briftenen en Peres 
mijten / die T hebaïde hebben doen bloenen / gedaan hadden; Want de eers 
ften hebben alles / dat zp daarin gehouwen heben / met zulk een ieber / 
en 300 net / uitgevoerd / Hat men zich níet genoeg daat ober verwonderen 
Han / Daar de anderen in tegendeel hun werken zeer dom / en zonder eenige 
Befchaafdheid/ of kennig/ gemaakt hebben. | 

aha dat wy negen Dagen tn ’Kloofter van Abuhennis —— 
* er⸗ 
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Keerden wy op Den negende Van April weet na Melave, ban Waar on den Ms 
15 ban de zel be maand na Minietrokken / welke ceig wp cerftte land Had: 'en Melare. 
Den meenen tedoen; Doch wp veranderden ban beo neemen / bermits wpa 
te Beel moeite en gebaarg daar in boorzagen. 

Minie, inde Arabiſche Boeken Miniet ibn chaſſie genoemd./ fScenoude inie 
Stad / maatelijk groot en fchoon/ op de wefter oeber des LAijls gelegen. 
Daar oudheid blijkt gessoegzaam uit haar oude gebouwen / en enge ſtraa⸗ 
ten/ daar twee menfchen naauwelijkg nebeng malltander konnen doos 
gaan. In deeze Stad worden de Bardakes of Water- Potten gemaakt / die 
te Kairo om hun aardig fatfoen / en om de hoedanigheid / Welke zp hebben 
ban het water koelte maaken, zoo zeer geacht worden. Zp maaken ze 
ban cen zekere hlep/ Die cen dag reizens ban Daar/ aan De Doft zijde det 
Nijls, op een plaatg Schiech Fadl genoemd na cen Godbꝛugtig Mahome⸗ 
taan/ die daat begraaven legt / / gehaald word. 
Op den 19 des voornoemde Maand traden tp te ſcheep / om ans na Be- 

nefuêf tedoen boeten / ín welke tacht wp de wind zoo gunſtig hadden / Dat 
wy ong deg mo gens ten negen waren onder Gebel Teir, of Den Vogel-berg vogel-berg, 
bonden. erwijl wplangs den Loet Deezeg Bergs zeilden, zag ik op des 
zelfs topeen ſteen Welke men den Kemelnoemd/ om Hat ze Dit Diet van 
gere niet qrralijk gelijke. Ben weinigje verder gekomen zijnde, ontdekten wp 
Den Takaof het Venfter,t geen een groot gat 18/’t welkt be natuur op De ma⸗ 
níer ban cen Benfter ín deze berg of rots gemaakt heeft, Zo haaft onʒe Moo⸗ 
fche Bootsgesellen dit Benfterin’t gezigt kreegen / lazen zp Den batha of 't 
Eerfte Kapittel des Alkorans, ’t geen 3p gewoon zijn te 9oen boo? de arme 
Heremðten / welkte zp zeggen op deze plaat g des Bergs / elijk als Beeften? 
televen/ niet anders eetende alg raauwe Bruiden. Maden middag paf⸗ 
feecben wp Bene Mohammib il Kifur, een Dozp op de Wefter oever deg 
Nuols gelegen. Daar ſchuin tegen ober zagen Wp een aud verwoeſt liloo⸗ 
ſter eneen weinigje verder een menigte ban Gzotten op Get gebergte / ’ 
geen daar by legt; en na verbolgens noch een oud bervalten Wafteel hoor bn 
gebaren tehebben / gingen Wp flaapen te Benemzar, een groot Dorp op de Benemzar. 
Weſter oever des Nijls gelegen. . 
Dan daar vertrokken Wp deg anderen daaag ’g moꝛgens meteen Zuid- 

Ooſte wind / bie zeer goed mag om ong te Benefuef te brengen. 't Was noch 
broeg / Wanneer wp boo, bp Heggiar Selame zeilden / t geen een Klip ín Den 
Nijltg/ tegen ober De welke men De Fuinen ziet ban een oude Stad/ en het 
Gzaf ban eenSciech of Beilrg. Ep den middag zeilden Wy boo: bp detkumen 
bat een andere oude Stad/ Medinet Giahel genoemd / welke ten Ooſten lk 
Deg Nijls legt/ en waar ban men noch berfchetdene averbljftelg en etteli- vinne 
Ke huizen ziet / Die ban in de Zon gedroogde fteenen gemaaktzijn. Naden 
middag het weer veranderd / en een hevige ſtorm ontftaan zynde Waren 
A genoodzaaktte Bebe, een groot dorp / Dicht bp Benefuef, de nacht ober neve. 
te brengen. 
Den Dolgendendag/ zijnde be2r ban De gedachte Maand / kwamen 

von te Benefucf , daat kp maar een X ſtil bleeven; iwwoegen Dat wp pi 
2 o 
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p den 24. Apeil weer te Kairo zagen / zonde
r é hebben konnen bolbzend 
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Befchrijving vande Betooverde Water-bak , en Jofephs Put. 
Vertreck van Kairona Alexandria; en van daer na Vene. 
tien. Afgujfelijke Storm, en groote nood van Schip- 
breuk. Des Schrijvers aankomſt tot Venetien , en vers 
trek van daar na Engeland. 

N A dat wpnu omtrent weer acht Dagen te Kairo, onse getwoonlijke 
verblijf plaats, gewecft waren / kreegen wy gelegentheid om den 

Betooverde Warer-Bak, daar tot nach toe geen Keiziger ban gefpzooken 
heeft / gelijk ook Jofephs Put, te bezigtigen, met welke twee Oudheden 
het aldug gelegen ig. dag, vl Rad 
Be Berooverde Water-Bak, fri’t Arabiſch Houd il Meraffer genaamd / 

fiaat onder de Mosquee ban het Paleis / Kalecil Kebfch geheeten/ enig 
baneenfteen/ / ban ſwart marmer / zeben boeren lang / op de manier bam 
een Water-Bak gemaakt. Omtrent anderhalve hoet hoog ſtaat ze uit de 
aarde; eu zijn des zelfs zijden ban binnen en ban bwrren/ gelijk ook de 
boo2den of vanden / met zeer kleine Hieroglijphiſche letters / Die daar in gez 
houwen zijn / vercierd. d' Inwoonders ban Kairozeggen/ dat / ren tijs 
De der oude Eghptenaaren / De zieken / met het water te drinken / tgeen 
men daar uit ſchepte gezond Wierden ; en dat Douz de kracht baneen Raf 
ah of Beleezing , welfie de Egpptiſche JPziefterg daar ober gedaan had: 
en, 
Wat uden Put van Jofeph beland / Die ín het Naſteel taat ; Des zelfs 

balg ig biechantig/ en zeer wijd, ín den rots gehouwen. Zijn diepte ig 
tan handerden bijf-en-twintig bademen/ ieder badem op zes boeten geren 
kend. Men puter het water uit door middel ban twee vaderen / Waar ban 
Bet een boven De mond deg Puts / en het ander hijf-en-fchentig vademen 
laager ffaat. Aan teder deezer vaderen heeft men twee Bien die dezelben 
@mdzaapen. ’t Laagſte rad / ’tgeen echter bijftig vademen hooger ſtaat 
alg het oppetfte deg waters / dtend om het water op te trekken tot aan cen 
Bak/ die daar dicht bp / en erpzeg ten Dien einde gemaaſit is. Hit deezen 
Balt word het water berbolgeng/ Door middel ban het bovenftecad/ tot 
om hoog getrokken. De beeften/ die daar aan werken / unten gemakkes 
ihk op en afſilimmen langs een breeden Weg / Die Doa: eentge — 

ellie 
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welke ten Deezen inzichten Dein pur gemaakt zijn/ een weinigje lichts ont⸗ 
fangt. 
fi d Arabiſche Schrijvers noemen deezen Put Bir Kaleizun, of den Slak-put; 
ter oorzaak des wegs/ Waar langs men af hiimt/ welke, gelijk een wendel- 
trap/ al rondom ſoopt; en menzegt gemeenljk/ dat de Geeften de zelbe 
tot zulk een ongeloofelijke Diepte mitgehold hebben. k Weet niet/ wat 
ik daar ban getooben zal ; Want het fchijnt t'eenemaal onmogelijk/ dat 
zult: een afarüfelij hen Werk Boo? menfthen handen gemaakt zoude zijn. 

Zijn water/ belgeng ’tgeen/ dat men ong baar ban zeide / ſpruit uit 
den NHots zelve / en waft en daald met den Nijl, maar ík heb ban anderen 
hoozen zeggen / dat Ger daor middel Beg groote Water· leidings / welhe te 
Oud Kairo18/ baar in komt / ’t geen geloofelijker fchijnt ; Bach / dewijl tk / 
bermitg mijn bertrelk/ de waarheid daar Lan niet Wel heb honnen vernec⸗ 
men/ wenfchte ilt wel / dat femandanderg de moeite wilde neemen / om 
sich ter deeg Daar ban te Doen onderrechten. 
De geenen, Die boorgeeven Dat Jofeph, den Zoon des Oudbaders 

Jakobs, deesen Put heeft doen maatten/ Dwaalen grobelijk; want / bez 
p ben dat het Lrafteel ban Kairo niet eet alg ertelijfe eeuwen na jJofeph, gez 
bouwd wierd / is het gevoelen ban alte de Arabische Schrhvers / dat Jofeph 
te Memphis woonde / 't geeft aan De andere zijde des Nijls, Dicht bp de Py⸗ 
— en niet aan deeze zijde des Awiers / Daar Kairo ſtaat / gelegen 

as. 
Ettelijke dagen / na dat op dit wonderlijk Werk befigtigd hadden / cry 

terwijl wp ong gereed maakten / om na Konftantinopolen tetertreliken / 
en berbolgeng Turkyente doorreizen / Kreeg ikk een bzief van mijn jongſte 
Broeder / waar ín hp mp het oberlijden ban mijn IP oeder beftend maakte / 
en met cenen verzocht / Datitt doch zoo fpoedig al&’t mp moogelijk zoude 
zijn / na buig Wiide keeren / alzoo mijn tegenwoordigheid Daar zeer nood: 
zakelijk was. Thomas Brewne, mijn getrouwe Mers- Broeder / en welz 
hets geheugenis wp om onze bpzondere betendfchap noct altijd zeer lief zat 
zyn / was aber deze tijding niet weinig bedroefd ; want nier alleen na Tur- 
kyen trekken willende/ zag hr zich doo? dit ongebal genoodzaakt of in E- 
gypten zonder gezelfchap te blijven / of met mp na Engeland te keeren/ . 

_ waar ban ik hem tot hetlaafte befluiten deed / doorbelofte/ Dat ik niet zoo 
haaſt onze Burs-zaken geredderd zoude hebben / of dat wp weer op nieuwst 
ong reizen aanbangen zouden. Na dat wy dan naeen bekwaame gelegent= 
beid bernamen hadden / om weer na ong 1Baderlandte keeren / beeftonden 
wp uit eenige Haopltedente Kairo, Dat 'er binnen koste dagen ban Alexan- vertres 
dria Bier fcheepen na Venetien ffonden te vertrekken. Wp bonden raad: van Kairo, 
faam deeze gelegent heid niet berloazen te laaten gaan / en bertrakken derz 
halven op den veertienden Man ban Kairo na Alexandria „ Daar wy hoog 
ons / en onse twee Pubifche Diengaars / die miet gaarne ban ons fcherden 
wilden / berding maakten met den JPatroon of Schipper Lan bet Schip 
St, Giovanni > om ong met onze goederen binnen Venetien ge bzengen. 
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Verrek __ #WDag opden2 Junn / toen wp met deeze bier Jtaliaantche Schepen 
jie Aer met een zeer voordeelige wind uit de haven liepen/ en binnen drie etmaalett 
tent We gijdg over de honderden zebentig mijlen afgelegt hadden; inboegen dat wit 

ons voor lieten ſtaan een zeer fpoedige reis te zullen hebben; doch twee das 
gen daar na bevonden Wp wel / Dat Wp onze giſſing kwalijk gemaakt had: 

_Afgrijke- Den; want omtrent ten biet uuren na Den middag een hevige Storm wind 
lijke Scorm. pit den Poord Ooſten opgereezen zynde / wierd De lucht in minder als cen 

Half uur zoo duiſter / dat wp onze bp hebbende fcheepen naauwelijkg zien 
banden. Baar en baben biel ’er zult een ſterbe regen / alg of den gantfchen 
Demel te gelijk geopend geworden / en in water beranderd ag geweeft, 
Eeeftand wierden alte De zeilen ingehaald / en de roer-pen vaſt gebonden ; 
want de wind nam hand over hand zoo geweldig toe; Dat het fchip nergens 
na luifteren wilde, Ondertuſſchen biel de vacht / die zoo geweldig donker 

was dat de Matroozen op Den overloop geen hand booz oogen zien konden / 
“tgeen onze benaaudheid zodanig bermeerderde/ Dat eenteder zich inden 

gebede tot God begaf ; Want wp vreesden geftadig dat de fchepen den ander 
Doo? De geweldige Wind en duiſterms ops 't If zouden locpen / Waar ike 
bet ber lieg ban ons leeven onfeilbaar te gemoed zagen. In decze afgrijselijke 
ang(t-en bekommering bzachten wp dien gantfchen nacht ober / om deg 
mozgeng/ Wanneer Den Memel weet eenig ifcht ban zich gaf / zonder Dat 
De winden Daarom cchterleggen gingen / een ſchouw ſpel te zien / ’ geen 
ong altemaal de tranen uit de oogen cukte, Want twee Der ſchepen / Die 
met ons uitgeloopen Waren / met De boegfpzieten ín malkkander bee ward 
geraafit zijnde / wierden des morgens omtrent zeven uuren / na Dat 5e Tanz 
ge tijd te vergeefs geacbeid hadden / om weerlogte raken / doo, de afgrij⸗ 
felijkke winden twee maal zoa geweldig tegen Den ander gefmeeten / Dat ze 
in minder alg cen oogenblik door het water / ‘tgeen De zee daor de gebzooke: 
ne gaten daar geftadig in dzeef / beidetegrandegingen. De Matroozen 
zochten op ſtuñken van planken / maften/ en Diecgelijke Dingen / hun lee⸗ 
ben te Bergen/ en riepen ong zeer ecbarmelijk toe; doch ’t was niet moge: 
lk ben te Gulp te komen ; want hoe zouden Wp een boot uitgezet hebben / 
daar ous Schip ſomtijds daa: de baren tot aan Ben Memel verheft / en ter: 
ſtond daat op 300 Zeer beenederd wierd / Dat Wp.naden afgrond fcheenen te 
Dalen. Wy zagen hen dan altemaal zeer jammerlijk berd2inken / zonder bat 
Per eert eentg man afkwam ; en berwachten ookkeen eben diergelyk Tot? 
tgeen Wp ooft ongetwijfeld niet ontkomen zouden hebben / zoo De goede 
God niet tegen Ben middag De kracht der woedende Winden gebzookken had ; 
want ong Schip was dooz Den ſtorm zoo zeer berfwakt / en op zoo beele 
plaatfen lek geworden / dat wp’t geen zes vuren langer zoude hebben konz 
ven witftaan. Soo haaſt de Zee dan Weer wat tot bedaren gekomen Was / 
began men de ſchade / welſie De uitgelatene Winden / en-onmedoogende 
golben ong aangedaan hadden / Weer te verhelpen / ’t Welk met zuift eenn 
ieher ter hand gevat wierd / Dat wp Den bolgende Lag /bencbens het Schip / 
Dat ons maar alleen obergebleeben was / De zeilen weer aan de maft flor? 
gen / em onse reis zónder berder tegenfpoed tot Venetien toe di 
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“baar wyop den laatften bag vande hoomoembe maand aanktwamen / en …Ankomt 
daat mijn getvouwe Mcig-b2ocder / en befte Briend / dien ik ooit gehad heb / — 
dooreen hebige ziekte / Die hem zedert Dezen Storm aangetaſt had/ na dat 
wp daar bier Dagen ge weeft waren / tat mijn groote droef heid uit deeze Wee: 
reld gehaald wierd. Zeker / die ooit vꝛeemde Landen bewandeld beeft / 
zal zich lichtelijk konnen inbeelden / Hoe zeer zoodanig een berlieg Komt te 
finarten; doch om den Leezer met deeze bpzonderheden/ Die mp alleen bez 
treffen / en die Dagelijks voorvallen / niet langer op te hauden / zal-ik hem 
zeggen / dat it na beertien Dagen te Venetien geweeft te zijn / en mijn 
Dꝛiend aldaar eeclijk ter aarde te hebben Doen beftellen / met het Schip de 
Koning David na mijn Daderland bertrok / daar / ik te Gravezande binnen 
geloopen/ en ban daar berbolgeng na konden, mijn geboozte-plaatg/ ge: ‚Tot Lon. 
trokken zijnde/ God dankte/ Dat hp mp met zin baderljke hand vooz ““*- 
alle gebaar: zoo genadig had believen. te beſchermen. 
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De oorzaak (want men binder hebenbaags zoo weinig/ daar mensich vei⸗ 
iig in alles op verlaten kan) dat ík met een groot ongenoegen bp na zes jas - 
ten in Engeland oberbzacht ; en buiten iwufel zou ikk noch langer daat 
gebleeven hebben / zoo mp niet Drie Edellieden /melfie us zedect een tijd 
Boozdappere en getrouwe Gongelingen had leeren kennen / berzocht had⸗ 
Ben éen tocht met hen na Nieuw-Nederland t geen ong vol (n den jaare 
1664 op de Bollanderg beroberd hadden/-te Daer: ,-t Geen / Bat ih van 
dit Land had hoozen zeggen / en de begeerte / welke ik ban natuure had om 
breemde Handen te bezigtigen / deeden mp dit verzoek blpmoedig toeftaan / 
hoewel ik beel licber een reis na Turkyen en Perfien had wilten doen / gelijk 
mijn voornemen was / Wanneer wp uit Egypren bersrokken. … 

Vertrek Wanneer wp nu alles baardig gemaakt Gadden / "tgeen ong tat zooda⸗ 
van, Forse nig eentocht ban naoden was / gingen wp te-fcheep tot Portsmuiden, al⸗ 

“waar bjf Scheepen gereed lagen / am den leben na de voornoemde Luſt te 
1668, Wenden / enzesteden’t onder zeil op den ro, April van den jare 1668. 

Op den 27 Van de voornoemde maand / kreegen wp Madera ín ’t gezicht / 
en op Ben bolgenden Dag [fle de Palma ; zonder dat wp alg nach eenige te: 
genfpaedige Wind gehad hadden ; maar twee Dagen Baar na kreegen Wp 
een ſtorm uit Den Noord often / die ong wel vijf dagen lang bp bleef / 
Waar door alle onze Schepen ban malkanderberfiraofd wierden; niette: 
mín leeden Wp doo? bit-onweet / alzoo wp tegen alle-ongemakken ban de 
zee zeer wel voorzien waren / geen bnzondereſchade; zulks dat wp zoo haaſt 
geen becandering ban weer gekreegen hadden/ of Wp zetteden De voornaam⸗ 
fte zeilen weer by / en ſpoeiden zoo veelwegs / alg ons mogelijk was / zulks 
dat wy op den 18 Men de Barbados int gezicht kregen / en den volgenden 
dag Loor S. Vincent het anker wierpen / alwaar. wp te land gingen / om 
eenige vervarſching te bekomen. EAS IEN venerit 

8. Vincents. Dit Biland S. Vincent isop den san Gꝛaſmaand gebonden / en Daar: 
Befchrij- om na dien eilig genoemd. Het Geeft in De langte acht / en in De bzeedte 
hind zeg mijlen / random zich met hooge kuften verheffende. Men vind ’er bere 

ſcheidene bergen / die zoa geweldig hoog zijn / dat men ban de zelbe ectelijs 
ke mijlen ber 1n zee han zien. « De grand / die buiten gemeen bauchtbaar is / 
Hoed meet Karaibaanen, alg eenig Giland daar omtrent. Aan de Weſt en 
Zuid kanten leggen bekwame boezemen / om't anker te Werpen / en de 
water-batente bullen. f 13, qxsf Re R 

Karaibaa- _ @e Karaibaanen; die alhier ettelijke Dorpen bewoonen / zijn wel-gez 
zen, fchapene menſchen met bzeede ſchouders / en heupen / ronde aangezichten / 

zonder haan, rek mond / witte fanden / en kleine oogen / bereelde hoes 
ten tegen al ee /. platte neuzen /-Doop geweld ingedzukt / en lang⸗ 
nederhangend fwart hate, 't Been ong hier geweldig verwonderde / was / 
dat wp onder alle deezelteden geen eenen zagen / die wanfchapen was / of 
eenig merkelijk mangel bannatuuce bad, Alle gaan zp moedernaakt / er 

Han cie- befchifderen ’t lichaam met roode verwe / zoo haaſt zp deg morgens uit het 
rra water thuiswaart keeren /, waat, toe 3p olp. en in scher boom-gewafch/ 

‚Rokou genoemd / gebruiken. Oiude oogen trekken zu ſwarte tingen A 
— * niest * 
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het ſap uit zekere appelen / bie men Junipa heet. Deeze ſchildering bees 
ſtrelt te gelijk totcieraad en tor ſterkte. UPp zagen er ook eenigen / die 
een d2abbig ſwal ober het gantfche lichaam geſtreeſien hadden / Daar alder⸗ 
lei bagel-bederen op geblanzen Warten ; welke wonderlijke poftuuren ong 
geweldig tot lachen verwekten · Sonnnige leggen een gegorndekorft ope 
lichaam / in de welke zp wel⸗ rieliende bloemen kleeven. Voorts gebzuiken 
De Karaibaanen noeb andere optooifelg; — Zu vercieren t hoofd met veel, — 
berwige pluímagien/ en De door· hoorde ooren met gladde viſch· graaten / 
of fchubben ban Karer» of Griftalijne doppen. Ook hangen ze de selve 
peonkerpen aan ’tmiddel-fclhot der neuze / enaan de lippen. ’t FRan-bolkk 
trekt arm-cingen aan ber Dikke des arne by de ſchouder; doch de Drouwen 
bichtbpde hand. Wandomde beenen flingeren kotaale koufebanden. An⸗ 
deren dragen ook arm· pypen / en beenderen Der herflagene vpanden / en 
gevegene ketenen uit Agoucytanden / kan Thgers/ of wilde Watten / of 
Hink-hoozentjeg 5 maar wanneer 3 ep 't cieclijkft te voorſchjn komen / 
binden Je / bover De genoemde cicraden / acm-vingen onder De ohfels/ en 
fluperg en bedereriemen / welke of langs de ſchouders / of ban den navel tat 
De dyen flingeren. °° | J Ref HT 
Onder de Karaibâanen , die met De Europeërs verkeeren / gaat een twee⸗ Med 

derhande taal fn fwang / Waar bau dp oudfte sachs sfraangenaam / en Stal da 
bloependig/ en bp na gantſch tuſſchen De lippen voortgebracht werd. Ma zen. 
beefchetdenheid vanuitfjpzaak heeft cen Woord mentgmaal berfcheidene bez 
teelteniffen. Een bpzondere affieer betoonden zp Lan onze ( d' Engelfche ) 
taaltebebBen. iemand willen zp de geheimenis des eerſte taalg ontdelts 
ken. Terwijl wp hier op S. Vincent twaren/ Befpeutden top iets / 't geen 
gen ongemeene verwondering verdiend ; te weeten / dat De Vraraibaansche 

‚ mannen wooden ſpreeken / die de vꝛouwen wel verſtaan / doch uooit fpze: 
ken; ban gelijken gefizuiken be vroutwen oak eenige woorden / Die de mans 
nen noot en ſpreeſen. okt gebruiken De ouden manieren ban zeggen / 
welkte nooit in de mond bet jongelingen komen zen de jongelingen hebben in 
tegendeel Weer eenige fpzeek-tijzen/ Daar zich De ouden noatt han en Diez 
nen. Geen minder verwondering verdiend het / Dat zu bp tijden deg oog: 
logs ſpreeken / 't geen niemand verſtaat / alg alleen De Doldaten/ t welk 
gedaan word omm dat bun aanflagen niet uit zouden lekken. De nieuwer 
of bermengdetaal / welfe zp gebeuren / wanneer zy met de Europeẽrs in 
onderlandeling treeden / heeft veel woorden ban berfcheidene talen / en ins 
zonder heid Gan de Spaanfche/ overgenomen. Dorderg / hoewel de Ka- 
raïbaanen ober ’t minft belachelijk voorval Lurdskeelg uitſchateren / zijn zu, Hun ia: 
echter ban cèn fwaarmoedrgen geeft / en tcenig/ zinus Dar Zer met hardig⸗ Port: 
beid niets op te winnen 18. _ Vun bezigheden in jagen, viſſt hen land peeigheden. bouwen / huizen (lichten / neemen ze boo2 tijdverdrijf ban lieber Tee op. if 
Dief · ſtal Word hiernoait begaan / en niemand heeft wantront: tegenzjn — » 
naaſten / weshalpen de hutten Dag en nacht ongeftaaren ffaan, dok vijfter 
zelden ontuſt tuffchen den eenen den ander; want een gemeene liefde verbind 
gen altemaal ; 3o0’'er nochtang ane” ein te ontſtaan / voerd de — 
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kens-vleefch 
of Schilpad- 
den ceren. 

Oferanden. 

„Goede en 
kwaade 
Geesten, 

De zijn wraal ten uiter fte uit, De kuisheid gaat attent hatven onder hen 
fn {wang/ en de Jongelingen draagen cen dien omzag voor de oudert, 
tSchiet geweer / hoewel zw het menigmaal genoeg Garen / jaagd hen als 
temaal een ſidderende verbaasdheid aan. Zp gebrumengeen zout / ſchoon 
Soden hebben / en eeten ook geen ‘batkheng-bieefls/ twaar 
ſan De Eilanden overvloed berfchaffen/ uit zee voor kleme vagen / 
twel sp een groote mismaaktheid oordeelen / Daar ze nochtans altemaal 
met getinge vogen ter Wereld komen. Zp nuttigen ook nimmermeer 
Sehils padden / om De plompheid van Dit Wier niet Deelachtig te worden. 
Eindelijk kennen ze geen hooger getal, alg haar vingeren en teenen vitmae 
Keri; invoegen dat het geen / ’c Welk-boven twintig gaat / hen ontallijſt 
fébijnt: _Akámboueztjngoede. Geeften/ welker meentgte veel en Woon- 

ats den Hemel tg; Doch sp zeggen / dat ze zich geenfing met ondermaas 
ige zaalien bekommeren. De Offeranden beftaanuit: Kaſſave eneerftes 
lingen der vzuchten. Deeze worden gefteld aan ’teindeder hutte in vaten 
bp nleine tafellens / uit biezen en lataane bladeren gevlochten / zonder ee⸗ 
nig gebed; Want de ganroepingen Der. Boden gefchieden niet alg doorz tuf⸗ 
fchen-komen Der Bojes of Pzieſters / en zulkg alfeenlijk / of om wraak te 
neemen tegen derengelijkers / of om genezing uit eenige krankheid te erlan⸗ 
gen / of om d' uitkomſt deg oorlogs ve verſtaan / of om Maboja te berde: 
ven, Jeder deezet Boyes of Prieſters heeft zijn eigene: God / dien hy dooz 
een toober-zang/ cuſſchen defmook ban ECabak/ bpnaare nachtentot sich 
roept, Mit doodg-beenderen met Haroen omwonden geefe den Duwel ant⸗ 
woord / en maakt een geluid Lan klappende kaake-beeuderen/ niet anders 
bf Id D’ Anakri (zoo noemen ze ’tgeen hem geofferd word) op at; Boch des 
daags legt De ſyys óhdangeraakit / welke zo heilig word gehouden / dat nie⸗ 
maud: de zelbe nuttigen durft. Wegens de booze: Geeft Maboya zijn ver⸗ 
fcheidette geboelens· Sommige oogdeelen / dewijl de Karaibaanen van een 
ſwaermoẽdige iiboeſt en opgeſwollene mild zjn / Waar uit berbaarlijke 
droomen ontſtaan / dat zp eew inbeelding voeden / alg of zedoor Maboya 
dappet afgerofcht Laren; doch anderen beengen een kenbaare erbaarend⸗ 
Herd by / Waar uit blijkt / hoe deeze elendige Heidenen: Waarlijk ban Ma. 
boyadeel lijden; Wart hp verſchijnt hen menignraalinzulkeenvetvaarlijke 
gedaante/Dat ze ſidderen erfuseter: Mak betuigen de paactche nepen en bloez 
dige ſtremen over tgantfche lichaam genoegzaam Get ont haalt geen hy ben 
doet; en nietregenttaande dusdanige Waeede bejegeningen Doen zp niet de 
minſte dienft aan Maboya; alleenlijk binden ze verligting / Wanneer ze klei⸗ 

nie beeldekens om den halg draagen / geformeerd na de geſtalte / in welke 

NE RETE 
Biaisof To- 
„Enaals 

Gevoc!ea 

De Boose Beert hen verſcheenen is Doel boven al houden ze boorde befte 
raad hun toeblucht tot een Oivifterste nemen. „Ook beroorzaaken de Piais 
of Toovenaars / welke men onder de Karaibaanen vind / beel onheils / in⸗ 
——— 6 bari ſterven; want zoo haaſt iemand den geeftgeeft / 
zaugd de naafte bloedvetwant / wie de oorzaal des doods is; Zoo nu dert 

Piais iemand noemd / zullen zeniet ruſten / voor zj den zelve van fant gez 
holpen⸗ hebben; Belangende de: Ziel/ hebben de Karaibaanen * zeet 
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vpreemd geboelen ; want ieder meend zoo veel zielen te hebben / als hp hert- jar te Zie- 
kloppingen heeft. Qiettemin houden zp het hert voor de boornaamſte ziel/t ” 
welk zp zeggen inde daad te berhuzen mer Fcheir (aldus noemen 3p een ie⸗ 
gelijk8 brzondere God). na’t gezelfchap der andere Boden / alwaar zp 
eben zodantg als hier beneden geloobenteleeven; Waarom ook De knechten 
gemeenl jh boben de Gzaf-ffeeden hunner Heeren geflacht Worden / omde 
lben ín d' andere weereld te dienen. d' Andere zielen / Beftaande in hertz 
lappingen/ neemen tweeder hande wooningen; de zielen der Strijdbaare 

Belden vertrekken na gelukzalige eilanden / alwaar D' A rouages ſſaafach⸗ 
tig dienen; doch die der bloodhertigen worden op cen plaats gebaerd daar 

het jon der Arouages (Heeze zijn Gun deod-bpanden ) achter een hoog gez 
bergte in dorre woeftijnen eeuwig zullen draagen. Zp zijnzoo bang heorden van ae 
Vonder / datze/ zoo haaſt sp een. Dander-bup zien opkonien/ na hun Donder 
Hutten pee’ / sich op kleine froelt feng bp ’t bper plaatfen / ’t aangezicht 
dekken / ’thoofd inde handenleggen/ en al fchzepende fch2eeuwen / Mae 
boya isgeweldiggramtegen den Karaibaan. un Gutten / welfte meeft alte Han hutten. 
maal gebouwd wozden nevens ſtroomen en blieten/ zijn langwerpig cond, 
% Dak beftaat uit galm- bladeren of zuiker · ried; en De ſtjlen / Daar de gant: 
fche timmering op ruſt / zijn takken / ín d' aarde gepoot / en boven tot mal: 
ander gebogen. De bloer wozd ban geftampte aarde gemaakt / en door⸗ 
gaang zeer zindelijk gehouden. Behalben een Klein Vertrek / om te ruften/ 
en vrienden te onthaalen/ heeft ieder Mut een Beuken tot Bereiding ban 
ſphs / en cen Pak-huis/ daar zp hun phlen / boogen/ en Knodzen / in 
ophangen. t Huisraad is weinig; de machtigſten gebruiſten fratoene 

makken ín plaats ban bedden; doch geringe luiden / Welke Diergelijke peur 
Amakken ntet bekomen kunnen) nemen in der zelver plaats Kabanen, 
2 welk Dwars daor malkkander geftookene ſtokken zijn / Die hol bladeren 
kan Bananie-boomen beſtrooid / en by de bier boeken met Dikke touwen gez 
ſchooꝛt woꝛden. Doo: keuken-gereedfclhap gebzuiken zp uitgeholde lowoer⸗ Keuken 
Den / en't aard-werkt Kanaris, In de kleine Kanaris bereiden ze Taumalis, gereedſchap. 

zijnde een honger-berwekkende ſpijs / die alzoo genoemd wozd / en ín de 
grooten den Drank Ouicou, Wanneer zp hun geboeg doen / booren ze met 
eenftokeengat ind’ aarde / en dekken den deelt aanftonds toe, Fondom 

_ de Murten weiden een menigte hoenderen en kalkoenen / doch niet zoo zeer 
boo? hunne eigenetafelg/ alg om met de aldaar-komende kriſt enen tegen 
pzet-werk te verruilen. Deeze woningen berplaatfen zp menigmaal, in⸗ 
zonderheid wanneer daar iemand inkomt te oberljden / of dat sm 'er eenige 
buligherd in ontdekken, of dat De Mut dooz de blirem getroffen word / 
t welk zp boo, een geweldig Kwaad teelten houden. De B2ouwen vinden 
geduurig werk met bet Puisgezin in goede gefchiktheid te onderhouden / 
bifch en wild · braad ter tafel-te bereiden / katoen te ſpinnen hun Man⸗ 
nente kemmen en cood te ſmeeren / en meer diergeljke bezigheden. Dan geltje 
ken zijnde Manten ookop na nimmermeer ledig; Want zp trekken ren 
eozlog/ ofterjacht/ often Bifch-bangft. Dan de Europeẽrs hebben 3% va rans, 
geleerd traan en katoene lemmet. nn te gebaniken; want zi plache 
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ten zich om licht te hebben / gelijk zu ook noch wel ſomthds boen / te die⸗ 
nen bantakken/ Die met gam bedroopen warten / Welke takken om het fliſi⸗ 
Kerend licht / 't geen zy van zich geeben/ bande Hallanders Kaars-houten 
genoenid worden. Jeder heeft een kleine ftoel en tafeltje ban het welk hp 
bifch of bleefchh/ 't geen buiten gemeen langfaam gebzaaden word / eet ; 
dach) sonder eenige gezette uur Doop hun maaltijd te houden, De bzeede 
bladeren Bananie berfteehtten baoztafel-laakeng. De krabben in hun eigen 
bet geroofterd/ en met Cítraen-fap en Pyman bedzoopen/ Worden onder 
®’ uiefteekenfte lekliernwen gerechend, Wanneer zp groote maaltijden te 
famen houden / ſtooben ze de ſphs met ſmeer ban De berflagene Arouages, 
hun doed-bpanden / 't geen ze ten Dien cfnde bergadererten betwaaren. De 
drank / Die zp’ gewoonlijhft drinken / Maby genoemd / word ban Pataten 
fu water gekookt / verfriſt geweldig / en zet alle fliymigheid af. Ouicou 
word gezooden uit geweilite Kaflave, en ſweemd wonderlijk welna bier / 
fn ficacht/ fmaak/ en becwe. Behalven deeze dranken leberd d' infnijdt 
ín doornige Palm-boomen / in onderbhangende Laalabaſſen / een bocht niet 
ongelijk den Wittenwijn. Weinig gebruik heeft den d2ankk Kouskou, Dez 
wijl ze 't lichaam opblaaft / hoewel ze anderg niet onfmaakeljkig ; maar 
be hoogſte achting haald de Zuiker-rieten-wijn, geperft op Moolens/ die 
enkelijk tot dusdanig cen gebzuik getimmerd zijn / en voorts ín groate ke: 
telg zorgvuldig gefchuimd. Hun groote Pirauges of Schepen / Hie uit een 
groote Boom gehold / met planken opgeboeid / en bot ſnaakeryen befchits 
Derd warden / konnen vijftig gewapende mannen boeren. Een byzonder 
behaagen fcheppen zp in trommels / ſnaaren over Kalabaſſen gefpannen/ / 
en fluiten / Die menigmaal van de beenderen hunner vpanden gemaakt wor: 
Den. Cerwijl de Biſch een halbe Dag langfaam bakt / zingen ze lederen 
op de maat ban een kalabag/ die bol heizel-fleentjes is / en Door de minfte 
beweeging cen groot geluit veroorzaakt. By Dit gezang voegen ze den Dang ,/ 
waar mn 3p wãanen d ingebeelde gelukzaligheid ban ’t ander leeben voo 
een groot gedeelte te Beftaan; Doch nooit danfen zp uitgelaatener / dan al 
zp in ’tKarber; ’t geen een openbaar Bras· huis ig / te faamen komen, 
De Drouwen bzengen toe een drank uit Kaflave , Die zoo Wel Dzonkenfchag 
veroorzaakt / alg wijn ; De mannen viſch en haagdiſſchen / Waar mede zp 
zich vervolgens totalle bedenkelijke dartelheid begeeven. Anderſins on: 
derhonden zp ook vaſten daagen / te weeten/ Wanneer zy tot eeng eet- 
ampt gevorderd woeden / of Dat zp hun bpanden berflaagen hebben / of 
datz over de Dood eeniger naaft-beftaande bloed · verwant treuren. Dor: 
ders zetten zp op hoogten / ban waat zp ber in zee konnen zien/ ſchildwag⸗ 
ten uit / Die zoo haaſt zp eenig ſchip gewaar worden / terftond de weet daar 
ban doen / Waar op de baardigften ín hun Kanoën ballen/ en na boot 
baaren/ gelijk'er wel tien of twaalf van Dfergelijke vaartuigen aan ong _ 
Dchiphwaamen. Nit de ſpraak onderkennen ze Spanjaarden , Engelfchen, 
Franfchen ; en Hollanders. Indien zp bpanden bermerken/ Die gewapen⸗ 
Dec hand aan land homen/ bezetten 3p De naauwſte toegangen / leggen 
binder-laagen / en Deommen bp afgezonderde Wegen tefamen. Daar zn 
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mumaar’t minſte voordeel zien / Drijber zy ben beſpringers een jacht pijlen 
toe/ en bliegen voorts met een ongeloofelijke Klochmoedigherd met hun 
linodſen tegen de Mughketten in; maar zoo zp te kort komen te fchieten / 
beefchuilen ze zich achter ffcehelige Haag-dooznen / of klauteren bp ontoer 
gankelike rotzenop; Doch zoo zu de zee gewinnen konnen / dienen zu zich 
bant water / en dompelen dervaegen onder / Dat zy eerft na twee * 
honderd ſchreeden weder boven konien. Zoo daar en tegen Die aankomen se onchaa: 
berienden zijn / (wemmen of baaren ge be zele te gemoet / klimmen bp De 1ing van 
fcheepen op / en draagen het bolk op hun fchauderg te land / alwaar zp Vrienden 
door de Kacique uit naam deg eilands verwelkomd zijnde / nade Karber gez 
leid worden. In de Karber berwelkontteen oude man een oude/ eet jonge 
een jongman· Berbolgeng bieden ze een zuivere katoene Bmak aan om te 
flaapen of te vufien / en fmaakelijke bzuchten tot berbarfching. Zoo haaſt 
de maalthd bereidig/ krijgt ieder een klein tafeltje-eneen gerecht alicen / 
ban gebakke haagbiffchen / gefnerkte krabben/ of moes kruiden. Zp 
nemen ’t kwalijk / waaneer de gaften/ niet heetig ecten/ of Gun kroezen 
uit dafnken / en bewijzen bpzondere droef heid ops Der zelber vertrek / tnbaez 
gen —* Lijk allemijne veizen geen beleefder Bolk / alg deeze Heidenen gee 
bonden heb. f | 

_ Pat hun land-beftiecr aangaat / Dat kan drieboudig berdeeld wozden. — 
Het laagſte gezag ſtaat aan den Tiouboutouli hauthe, Welke geſteld ig ober veitien 
een Karbet, t geen een huig is / alwaar den beeemdelingen goed onthaal 
gefchied / d' aozlagg-zaaken verhandeld / en de gemeene vreugde· maaitij⸗ 
Den gehouden wozden Tiouboutouli Kanoa vderd Geerfchappp ober de 
fchuiten ten dage Des ſtrijds / maar flaat onder be Nhalene, Die De gante 
fche bloot gebied. Boven allen nochtans ig d' Ouboutou, Wien de hoogfte 
eer toekomt. Niemand geraakt tot dugdanig een waardigheid, ten zp bn 
berfcheidene Arouages, of ten minften een Opperhoofd der zelver / gedood 

‚ heeft, Wanneer de Karaibaanen uit d'eilanden hun krachten ten Strijd te 
faamen bzengen/-kiezen ze een uíit-d' Oubourons, welke geduurende de 
tocht ’t heir boog Beld· heer beſtierd. IRadenoorlogeindigdhetgezag/en 
ficekt berbolgeng níet berder / Ban ober zijn eigenecilaud. De fsrijgs-bez Krijg ha. 
raadflaagingen gaan zeer wonderlijk toe. _d’ Oubourou feld cen Dag/ op ‚en, E* 
welke D' eilanderg ineen Karbet toteen Heeftelijke bzeugde-maaltijd te faa: 
men zullen. homen. Ter gezette tijd maaken zp daar altemaal te weezen. 
Wanneer nu de herfenen door woelen / danſen / en ſterken dzank / ontſteld 
Zijn / ſtapt een oude bꝛouw met betraande oogen / en dzoebig gelaat / bin⸗ 
nende Karbet, en bersoekt gehooz _ Cerſtond word her verſoek ingewil⸗ 
ligd / en feder luiſterd naarſtig toe. Hier op begint zp op te halen de ſchade / 
twelke ban oude tijden her d Arouages aan de Karaibaanen toegebracht heb⸗ 
Ben; hoe noch onlangs ín deeze of geene Peld-flag zoo veel Dappere Belden 
fneubelden/ en meer Diergelijke dingen / daar eindelijk bpvoegende/ dat 
bet een zeer fchandige lafhertigheid zoude weezen / indien men geen. wraali 
Daar ober trachtte te. neemen. Wanneer nu decze oude vzouw haar redenen 
geëindigd heeft / verbolgd den Ouboutou de zele / en boezemd Ecce 
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Urijgasmans bert in. Des anderen daags gaan Booden af na b' andere 
eileen / de bekend te maken / Dat de knodſen bereid / Be pijlen gefteez 
pen en vergiftigd / de boogen geſpannen / De leeftogt berbaardigd / en de 
chuiten toegetakeld worden. tVergift / Baat sp 't pzet ban hunne pijlen 
mee beſtryſſen / wozd gemengd uit zap ban Mancenilien, en maaktde — 
mínfte wonde doodelijk. Be wapenen en eet · waren Binden ze binneng 
boo?d vaſt / om be zele niet te verliezen / wanneer De Piraugen (Hit zĳn 
oen boor bijftig man) of de Karioos’t onderfte boven tuimelen / 't welk 
chteljk gefchied/ doch zp geraken ook Hebtetijk weder onder zeil, — Zp 
baten ban ‘teert Eiland tot het ander; neemen Pelkeng niet alleen verber⸗ 

ren oak de vloot met nieuwe hulp · ſchee⸗ ſching aan boord; maar bermeerderen ook Dé bloot me > bulp-f 
pen. Wanneer zp aan De bafte kust genaderd zyn / trekken zy tegen der 

fchepen / 300 baat 3n ontdekt zijn / } Gad | de 

terhaald / heeft byzonder vecht aan hem 5 doch de manier / w 
de gevangenen leeben / is t eenernaalafgeijfeljk / en ontaard bant alte 
ſchelhykhẽeid; want zp maken teder gevangen iu ten Bpzondete amal: / Iangs 
tbovenſte der hutten baft; en hebbende aldaar vier ‘Dagen kilt eenig 
eêten te nuttigen alzoo gehangen/ oe log gelaten / en ft | | pt fuchrher: 
tig heen / gelijk of hem niet het minſt deerde.” Zelfs ſwetſt hpal iele: 
ehende/ hoe hp hun vaders en naafte bloed · berwanten Geeft op-geklooten; 
èn hoe zijn fpitgbroederg het becwoed onthaal) tgeen! ha gene ORD, 
Beld betaald zuilen zetten. Gen geruime tjd hoogen d Karaibaanen Bie 
trotfe Waozden aan; maar wanneer ’t hen nu lang genoeg dunkt / ballen 
zp gelijkerhand met een afgrhſelyſie verwoedhend toe ; dert een bzand hem 
wiet eert blammend hout gätén in De zijden / een ander kerft wanden tat het 
beentoe / melke cen datde HotBbijtende Pytnan ffraoid ; een ander ben 
giftige pijlen Doop armen en beenen — ge betsoud 
nuftig Om weeed te weezen. Eindelyk aat heus eit mededoog 
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een fwaare knods den kop aan flatfen /- 't geen niet zoo haaft gefchich is / 
of de Jongeimgen bliegen toe/ waſſchen het doode lichaam / en hakken ’t 
ín (lukken / waar ban’er eenigegrzooden en andere gebraaden/ tot cen 
bzolpfie maalt HD verftrekken. De Bzouwen lekken zelf de houte rooſters / 
om niet Get minfte van hun vpanden berloozente laaten gaan / eu hun gru⸗ 
Welijke wzaak luſt te voldoen. * bhi 1” 
®e Bouwelijken der kKaraibaanen gaan aldus toe. Deelheid der brouwen er idee 

ftaat bp ; Fa d’ Opperhoofden feller ten bpzonder eer tn cen geoot geral 7" 
Der zelber te hebben. Gen neef berkieft zijn nicht / en zoo haat hp haar 
Binnen zijn huig gebracht heeft / is D'echt boltrokken. Echt-fcheiding 
gefchted zeer zelden/ Wanneer De bouw kinderen Geeft gebaard; anderz 
fine worð de trouw na enkel goedbinden des mang gebzookten. Een beper 

te geen bloed-berwantfchap beeft / ftaat het bep een breemde te zoeken; en 
wanneer d' Ouders t berfoek inwilligen/ 9 ’t houwelijk klaat/ zonder 
Dat deg Dochters toeftermming daar toe ban nooden zp. Hoe zich cen 
Jongeling manlijker tegen bd’ Arouages Draagt / hoe mter doch: 
ters hem van De Daders ten Mouwelijk aangehooden worden / ban de 
welken hy / hoedanig ze ook zijn / niemand af magflaan. Hit de heelheid 
Der wijven blijkt de hHelddaadige dapperheid des —— en ieder deezer 
twijven heeft cen afgezonderde waon- faaks, om alle jalouzp te beemtijben. at 
Zoo haaft een brouw befwangerdig/ Word zé niet meer Bekend ; en zoo bet ooge 
komtte gebeuren / dat eenig Wijf fich in overfppel berfodpt/ flaat haar den ji 
Pan meteen knods den kop Aan flatzen/ of tant ze den buſſt op / welke 
daad hp ban flanden aan den Schaon-bader te kennen geeft / Die hem daar Over Bloed. 
ober wel hertelijk bedankt. Bloedfchendigen wopden opentlijk berbzandy Chande. 
oftot hutspot gekant. Met het hinder-Gaaren gaat het gemakkelijk toe; … er. 
Want niet zoa haaftig de kraam-bronw Herloft / of zy gaat het kind ín De vaaren. 
naafte bloed afwaſſchen / en keerd verbolgens tweet tot haar gewoonlijk 
huig-werk, De Man daar en tegen Goud hèt bedde en nuttigd niet alg 
een ſtukje KafTave, ’t welk hp uit het midden uit-eet/ Wozdende de randen 
tot de gebooztemaaltijd deg kinds gefpaatd. Pozders fpcend bp zich cen 
gantfch jaar ban alberhande Lekkernpen ; Doch zulk een onthouding grijpt 
alleenl{jk ſtand omtrent een eerſt geboorene Zoon / Wanneer ook De Dader 
met eenfcherpe Agouti-tand, de ſchouderen opgekrabdtwozden. Loe hp 
zich hier in minder geboelig toond/ hoe zp oordeelen ‘Dat de Zoon meer 
ficijdbaar zal Weezen; waar toe 3p waanen geweldig te helpen/ Dat het 
bloed uit de opgekrabde fchouderen/ om deg kinds aangesteht gewreeben / 
aldaar opdzoogd. ’ Zelve gefchied insgelijks aan de dochtertjens / op 
dat zp boorde mannen/ wanneer ze op eenige irijgs tocht zyn / fpijze bes 
reiden / ende fchepen kloek⸗ moedig bewaaren mogen / terwijl het Man· 
bolk flag leberd. Op den vnftienden Dag doorboord een Man en Prouw 
°t kind De oozen/ di onderfte lip / en De ſrheiding tuſſchen de neus gaten / 
ſteekende borders een Draad Doo? D' openingen / am namaals boo? ’t gewor 
melijk hangend cicraad tedienen. Ce gelijk mer Beeze Plegtigheden Ont: run paz- 
fangt het Kind een naam / Welke alie Wo2d han Looz-onders / —— men, | if. 
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Diſſchen / of eenige merkwaardige gefchiedenig / gebuurende’t fwau get 
gaan deg moeders of t Kraami-bedde deg baderg /. boorgevatlen ; Dac Dele 
maam veranderd / 500 haaſt zp ten oorlog trekken / of eert Opperhoofd der 
Arouages, geeflaan/ Want ín zoodanig een gelegentheid verwiſſelen zp des 
zelfs naam met de hunne, De moederg Bekleeden omtrent de zuigelitigen 
‘tampt ban teder-geboelige boeftereffen. Op, dé Ae waanden loopen de 
kinderen zander fleunfel ; en wanneer ze tot den. ouderdom ban twee jagteh 
gekomen, zyn / ‚word Gen ’ hair ober, een feeſtelyke Maalt Hd afgefneeden, 
dan mod cen af word De jeugd in t Boog · ſchieten geoeffend /_en indien 
zu bopgefjangene ſpijs met een pijl niet en treffen / zón zp genoodzaakt 
honger te lijden. geregen sld ——A 

en D’ Inhulding tot Rrgs· knecht gaat ook wonderlijk toe, De bader geleid 
iemand Sol- 3fjn zoon na de Karbet, Houd hem boo, de plichten Van cen braaf Soldaat ; 
daarte maar glaat hem metde vaof-bogel Mansfenis, tot Dat Des vogels hoofd ber plerz 
TE terd ig ; fcheabt het gantſche lichaam bol wonden met cen Agoury-tand; Bet 

Deeze wonden met bptend nat; hangt Ben mishandelde ín cen amakk/ en 
onthoud hem ettelijke Dagen alle boedfel, Wanneer hp nu zoo beel ongez 
makken / „buiten bewis ban ſmertelhk geboelen/ uitftaat/ Geeft hy de 
proef baneen Vicijgs-hnecht. — | | 
„Jen binder zeer weinig onder He Karaibaanen, Die hun hinderen opboez 

Boyes. den tat Boyes, t welk de geeheu zijn / Die de Duibelen opdaagen. Die 
naochtans hier toe gefchikt word / moet ban de tederfte jeugd af zich ban ze⸗ 

kere (pijlen onthouden ; ook Word hem mt alle feeden bloed getapt/ eet 
hp onder ’t opzicht ban eén fwarte-konftenaat aangenoomen kan wazden. 

Eindelijk bereiken de Kannibaalen of Karaibaanen een niet min hooge alg 
Ouderdom. gate ouderdom; Wwantik heber, beefcheidene / tertuijl wp op S. Vincent 

waren / gefpeooken/ die mp, berzeherden/ Dat ze meer als honderd en 
veertig jaaten oud waren / en Dieechter noch zoo fris en jeugdig gingen / 
als of ze honderd faaren minder geleefd hadden. Gok heb iter een kraam- 
beouw gezien / die Dicht bp de tachtig faaren was. iettemin zijn 3e geen: 

ziekten, ſins bep ban ziekten en krankten; doch deeze ongemakken mogen de lucht / 
ne Die Daar buiten gemeen gezond bald/ zo zeer niet te laft gelegt worden / alg 

wei het kwaad voedſel / ’ welk zp nuttigen / want behalven de moepelijke 
obecballen ban den Pyan, Welke het gantfche chaam met builen doet op: 
fwellen/ plaagen hen buurige blacd-fweeren/ en 'tfpeen/ t geen verooz⸗ 
zaafit word door het — Krabben / Karetten/ vergiftige ſchild⸗ 
padden / lamanting/ en haagdiſſchen; maar tegen deeze ongemakken ont⸗ 

Genees. _ Boeekken geen genees-middelen uit kruiden / wortelen gomme/ olien/ Ec. 
middelen. De bittere ſchorze ban den boom Chipiou in water geweekt / en met de gez 

raspte pit deg Uink hoorens Lambys gemengt/ heeft heilzaame werlin⸗ 
gen. Bpnade zelve kracht fleekt in't Sap/ gedzucht uit Niby-boomen. 
Dan Buiten Leggen 3e zalben han gebrande riet-afch / geroerd ín Water / 
bergaderd opde bladen ban een Balafie-ffconk. Om Detter af te ſcheiden 
ië het Sap uit Junipa gebzuikeljk.  ’ Aderlaaten word nooit in 't Werk gez 
field; maar wel koppen/ en krabben des ſmartende deelg, hi en 
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groeyen hiet meeft altemaal sonder eenige litteilenen zeer zindelijk toe ;- 
doch zoa het komt te gebeuren / dat de genees middelen niet en ‘helpen / 
heemt men roeblucht tot de Boyes; waar van het goochel-werltaldugtoes 

gaat, Doo? eerft word de hur/ Daat de ziefie in legt / helder gebeegd en FL, 
gezuiverd; de tafel voorzien ban een offer uit Kaffave, ouicou, en Gof- ac Boyes 
bzuchten hoo? den boosen geeft Maboya; en zoo Beel ſtoeltjes gezet / als er mer de Zie- 
menfchen sijn / die deezen bee vloekten handel zullen bp-woonen. Na dat pen. 
betbolgens alle buur en licht in de hut uitgeblüſeht is / treed De Boye bre 
naarft deg nachtg daar binnen, « Wileenlijk geeft een glimmend einde van 
een gerold tabaks-blad een flauw fchijnfe!, Bier op mompeld hr eenige woor⸗ 
Densftampt verſcheidene malen mer De flinker voet; blaaſt de Cabak · roolt op- 
waart „en ſmit de tabak / aan ſtukkẽ gefcheucd/ over de hut heen. Pret lang 
Daar na begint het dak te waggelen/en een vreſelijk geloep doet alle de hairen 
te berge vijzen; waar op te gelijk den Duivel en de Boye tot den kranke nade⸗ 
ren; de fimect-lijdende deelẽ zuigen ;de zelve met Gun ader bebogtigen;en met 
Sap uit Junipa, tot berzekecing van gezondheid /' Befmeeren. Zoo nude 
zieke door decze middelen weder tot zijn gezondheid raakt / bereid hneen 
groot gaſt· maal en offechande boo2 den Burbel ; maat Índien De krankte 
Doodeltjk is / maakt de Boye bekend / hoe de gemeenzaame geeft ban den 
Bed legelhe met deg zelfs lijden deernis heeft / en bereid ſtaat om hem 
boven dE ſtarren tot her gezelſchap det andere Gaden te boeten. J 
Dit ishet geen) 't welkt-ik met groote moeite en naarſtigheid wegens be 

Kannibalen of Karaibaanen heb konnen te weten Komen „dat mp wonderlijk 
genoeg gedocht heeft/ om Den aandatht baneen nieuwsgierig en opmer⸗ 
kend Weezer te berdienen. | 
adat wp bijf dagen op S. Vincent abergebzacht / en ons ban ater / jz 

Benebengeenige bervarfchingen/ voorzien hadden / gingen Wp Weer onder van s. vins 
zeil op déh 24. Men / zijnde de fchepen/ Die doot den ſtozm / daar hier boor cent. 
ban geſproken is / ban ong afgeraakt waaren / twee dagen te vooren / zon: 
Der eenige merkelijſie fchade geleeden te hébben boo? S. Vincent ten anker ges 
omen. Wp hadden een gunftige wind / en paffeerden de erlanden ban 
Martinike, Dominike, Guarde-loupe, Moeflerat, Ledoude, en Neves, 
en kwamen op ben 26 ban de voornoemde maand boog S, Kriftoffel, Daar , Kom 
wp ’t anker uit wierpen / en te land gingen. be en des zelfs 

Dit Eiland kreeg haar benaaming ban Kriftoffel Kolonus , bier toe gez befchrij 
noodigd doo? de geftalte ban een heoge berg / Welke aan't hangen ban zijn 175 
topeen kleinder torſt / ° geen ín zijn zin eeñ afdrukſel gaf ban den verzierden 
Meus Kriftoffel, bie den Zaligmaker / nocheen kind zijnde / op zijn ſchou⸗ 
deren door een grondelonze zee dzoeg. Het is gelegen op zebentten graden 
benoorden Den middag· ijn / teld bijf-en-twintig mijlen ín den omtrek / en 
Geeft cen grond / Die cht en zandig zijnde, geen booetzetting ban Europi⸗ 
fche vruchten Weigerd. t Bebergt leverd batfche blieten / Die ſomtyds / 
bafwareregen/ zoo fchielijk (wellen / dat ze / ober de oevers geſtort De 
ballepen en’t blakke land plag zetten. Voorts legt dít Eiland, Verdeeld in 
bier wijken/ Waar bande Engelfchen — de Franſchen ieder twee — 
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doch deeze Wijken zijn zeer manderlijk geſeheiden; want di Engelfchen uit 
D eene Wijk konnen tot Die bau d’ andere Wijk niet overkomen / zander be 
Franſchen te moepen / gelijk aok de Franſchen niet bp malkander konnen 
geraken / zonder D' Engelfchen te maepen. _D' Engelfchen. hebben hier 
meer ſtroomen en volk ; De Franſchen daar en tegen meer hlak-land/ bes 
kwaamer bouw-aarde / en vaſter ſterkten / Die ban geſchut en bezettelin⸗ 
gen redelyk wel boosten zijn. Aan de toepadender Wijken ftaan Schild- 
acht huizen / waar bande Wachterg dagelijks verwiſſelen. Men heeft 
hier een zilber· mijn / Die den Engelfchen en Franſchen gemeen ig ; doch by 
gebzekk ban Graverg blijft het onderzack ſteelien. De hooge Bergen/ die 
uit het midbdel-punt deg Eilands rijzen / de Born· aderen Gan ziedende Sul: 

fevige wateren/ en bolruigt bewaſſchen Boſſchagien / beletten den doorz⸗ 
tocht doot midden. De grond Daald meer en meer na de zee-kant/ en id 
gefcheiden ín gemakkelkte rechte wegen / langs De welken bekwame huis 
zen/ met roode of blaauwe pannen gedekt / Die in 't geboomt ban zeer luſti⸗ 
ge tuinen ſchuilen / gebauwd zijn ; doch beljalben de verſpreide wooningen/ 
hebben de Franſchen / boorde beliwaamtte Meede cen tad gefticht: ín 

De welke de Woopluiden / die de zucht tot groote winſten en rijkdom Getz 
waarts gelokt heeft / huizen bewoonen / welke ban tichel-fEeenen gebouwd / 
en ban binnen met ſcheijn · werk bercierd zijn. Men ziet hier doer alder⸗ 
hande Tandaard alderlei waaren ter matkt bzengen; en bp naalleg/-mat 
Europa heeft / ig hier te binden booz een redelijke wijd in bermangeling met 
De Hroopmanfchappen / Die S. Kriftoffel leverd. Dan ambachtg-luiden en 
konftige hand-werkerg / waat ban men bier een groot getal heeft / kan 
een ieder bolgeng zijn genoegen gediend worden. Alle weeken werd op het 
Naad· huis buurfchaar gefpannen / alwaar ’t eenieder / Die. iets met den 

gek, _ ten of ander te beflechten heeft / geoorlofd ig te beefchijnen. De Merk / 
daar de Kriftelijke Godsdienſt / na de Noomſche wijze / in gepleegd ward / 
is bedekt met roode pannen / en heeft een verhevene grond-ftal uit gehou⸗ 
ene fteenen. Verſcheidene tralien berbullen de plaats ban glazen en benz 
ſiers/ en het dak ruſt op drie gevels. Be beftiering daar ban ſtond eerſt 
aan de Kapucynen ; Doch deeze in’t jaar zeftien honderd zeg-en-beertig ons 
derkroopen / is't bewind den leſuieten en Karmelieten obergedaan/ die 
zich dagelijks Doop een merkelijk getal ban Slaaven prachtige timmeragien 
Deedern bouwen. Poor de zieken / Die niet machtig zijn hunne zichte zelven 

Gafthuis, uit te voeten /- ig een bekwaam Gaſthups geftigt/ ’t geen Bagelijks bp 
daar toe geftelde Geneeg-meefters bezocht Word. Ook is ’er cen huig / 

z\veeskin- waar ind’ arme tweed-hinderen hun berblijf-plaag en onderhoud hebben, 
Ô Maar boven alle gebouwen munt verre uit’t Slot / Waar aan den Deer 

» Slot des Poinci geen kanft nach often fpaarde. Dit ig gelegen cen halbe Franſche 
Land- mijl van De zee / aan de boet van een hoogen berg / met Dicht geboomt bez 
voogds. _ fchaduwd. De wech / die derwaarts leid / hertoond tec zijde de paz 

leizen dec beopnaamfte Ambzenaaten / en gaat langfamer hand na boben. 
Wanneer men een geruime tjd langs deezen weg gegaan heeft / komt men 
bp cen lange en beemaakielke laan ban Ozanje · en Citroen · boomen / gan 
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welkerg uitgang’: Slot achter een cuime plaats gebouwdig. 'tIS gez 
fiicht uit gebakkene en gehouwene fteenen / en riſt drie verdiepingen hoog. 
Vande zijde / Dre na 't ooften ſtaat heeft men een ruime mgang / met 
een dubbelde rp trappen. Oolt legt ten Weften Diergelitk cer 
deur en ſtoep / nevens een groote fieene bond / Welke een 
Wwater-ader ontfangt / Die borders Hoor onder-aardfche gijpen geleid / 
aan alle de kamers een bpzonder gemakt toebzengt. Devertrehken en zaa⸗ 
len zijn luchtig ; de zolderingen beftaan uit rood cielkend hout ; en het dak / 
"tgeen boven plat is / berfchaft aan alle kanten de bermaakelijkfte uitzicht 
Deg werelds. De venſters ban de booz-gevel hebben hun uitzfcht op deeze 
laan ban Oꝛanje· en Citroen· boomen / en op ballepen bol zuikter-riet en 
gengber. Cen weften legt het gebergt met ninnumnec-dozre boſſchagien / 
en tuffchen dit gebergr en 't paleis / een fchoonen hof / verdeeld 
ín pronk-bedden/ díe voorzzien zijn Lan alle Franſche Kruiden en planten / 
behalven allerlei gewafch/ ’t geen De wereldelderg zeldſaam voortbrengt. 
Fu 'e midden ſpringt een fontein / Welkerg ader aan den boer des bergs zijn 
go2fpeonk heeft. Wanneer de tijding komt Lan eenig krygs voordeel / bp 
De Franfche wapenen bebochten / blaazen De bazuinen en trompetten op't 
dak ban dit palleis / dat het geluid berre ober zee klinkt / en tegen de ber⸗ 
gen Weergalmd. De ffandaarden en beld-teikkenen Wwelkeeertids bp den 
dLand-boogd zeeghaftig uit veld ſlagen weg-aefteept zijn / fleeken rondom 
ter venſteren uit /’t geen dooz de berfcheidenheid een aangenaam gezicht berz 
oorzaalit. Wan de zijde des Paleis ſtaat een Kapelle boa, de bezorgers Der ar⸗ 
men; eneen weinigje berder op een verhevene blakte / legt de wijk / Welke 
bp Noorſche Slaven bewoond wozd/ Die de benaming ban Angola draagt. 
Buiten af bertaonen zich de huisbeftingen der Huis-genooten/ uit tichel- 
fieengebouwd. Poꝛders is het Paleis gefterkt met wijk-fchanfen/ die 
zeer wel ban geſchut voorzien Pr Cot dzie Suiker-mooleng/en tot bebous 
wing der akkers gebzuikt den Land-baogdeen getal ban negen honderd flaz 
vẽ en honderd Franſchentot zón huis · dienſt Behalven dit paleis / vind men 
nog verſcheidene prachtige gebouwẽ / die hier en daar door Franſche Edellie⸗ 
Den geſticht zijn. d' Engelſchen hebben inggelijkg in hun tijken ool niet res 
ftilgezeten; want men ziet'er vhf Kerken / door hen geſticht; waar ban ae Engel 
®d' eerſte ſtaat op't Punt der Palm-boomen; De tweede bp de groote reede be: Lhen, 
neden t hof ban ’t Engelfch Opperhoofd; en de darde aan de Zand-punt, 
Deeze Werken zijn vanbinnen met cierlijke geftoelten/ na De fchrijn-Wwers 
kers Konft / boozzien / en ruim genoeg boor een aanzienlijk 
gehoor. De twee anderen Lind men binnen De wijk Kayonne, 
doch deeze konnen geenfing bi den luifter der Drie cerften haalen. De Pꝛre⸗ 
dikanten ontfingen eertyds hun zending ban den Uantelbergſchen Aards⸗ 
biffchop ; doch tn Kromwels tijde ban een hooge kertelijfte vergadering ; 
maar tegenwoordig gaat het weet op Doude boer. De Paleizen / die iet 
en daar aan t Eiland een Geerlijke lwifter toebrengen / zjn gefticht doorz 
Waarnard, Riche, en Euret Die malfander ín de Wand-boogdpfchap gez 
bolgd zijn, > | 
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Tuſſchen d' Engelſchen en Franſchen / om alle twiſt hoo? te komen / 
zjn/bp onderling verdzag/feheid-paalen wederzijds bart geſteld. De jacht / 
veeden / viſſchery / mijnen / geboomt tot ſehryn · werk en berwerp / zoude 
gemeen blijven. Peder maeft den ander bp naad de hand bieden;sen meer Diets 
Zelijke punten / welke noch ten Deele onderhouden Worden / doch echtet 30 
ſtiptelijſi niet / alg’t wel beoogde. 

Caen wp 3 dagen boog S, Kriftoffel ten anker gelegen hadden / haalden 
top de zeilen weer op / en lieten t met een voor⸗·wind afloopen / tot omtrent 
bier vuren na den middag/ wanneer: de lucht fchielijk Donker beginnende 
te worden / ong met een ſtorm fcheen te dreigen / Waatom wy de ffeben na 
het Eiland S. Marten ftelden / om/ zoo Dit onweer voortgang mocht hoz 
men te neemen / met onse ſchepen ín veiligheid tezjn. egen den abond 
Kwamen wp op De reede ban het voornoemde Eiland / Haar Wp het anker in 
De grond wierpen / zander Dat wpechter tot noch toeeentge ongeftuimige 
wind bernomen hadden ; want de lucht was weer t° eenemaal opgehelderd / 
‘geen ong boopneemen deed deg anderen Daags morgens weer in zee te ſtee⸗ 
ken/ en onze reis booztte zetten; maar de wind liep ong Dien nacht zoo ges 
weldig tegen / dat wp genoodzaakt waaren acht dagen lang daar op de 
reede te blijven leggen / binnen welke tijd wp gelegentheid hadden om het 
Erland te bezigtigen / Daar het aldug mede gelegen is. 

S. Martyn maakt zeven mijlen ín De langte/ bijf ín de breedte / en is hers - 
maarddooe fchaone Zout-mijnen/ om welker bewaarnis de Spanjaarden 
aldaareen Stad en flechte bouwden. Eer rechter zijde ban de Stad vloeid 
een barfche rivier met veele kromme bogten / die ban het gebergt komende, 
zich eindelijk in zee ſtozt. Aan de flinker hand maakt Den Oceaan een wij: 
Deopening/ die / allenskens enger geworden / zich bervolgeng tot een 
binnen-landfch Meir uitbreid. ’t Land tegen over de Stad aan D' andze 
zijde der genoemde inwijk / loopt heuvelachtig met een fcherpe uithoek dieg 
in zee. Bpd'uiterfte punt legt een bieeltancig Water· ſlot / beneden aan 
de boet tegen het flaan der golben ban fwaare fleenen voorzien / en boven 
huisgewijs gedekt. Wooger op ftaat een wacht· huis / en niet ber ban ’t 
zelbeeen kapelle. Porders verheft het gebergt/ ’t geen de naam ban Kal 
varia Draagt / ter zijde en achter de Stad hoogeren laager toppen. Det 
groote Slot is met berfcheidene bolwerken/ een dikke toorn / barakken / 
engefchut/ voozzien / en ſtaat níet terre ban De mond deg verſche Nwiers. 
Langs den inw ziet men op een kromme bocht landg een ruime Marlit / 
eu ín ’t midden bande Stadeen kerk aan Dominikus toegewijd. Voor 
Deeze herk/ na de zee-kant/ heeft men een prachtig Gaſthuis / en wat 
Dieper inde ſtad verheft zich de groote Berk. Nan thangen deg gebergte 
ontmoet men een hoftelijfke kapelle/ en dicht onder De groote fterkte een 
aanzienlijk Paleis / in het welk de Stad-boogd zijn berblijf haud. ’ Rloo⸗ 
ſter⸗ °t geende Franciscaanen hiet hebben doen ſtichten / behoefd in cier⸗ 
ihkheid en pracht naauwelijks boo? eenig gebouw te wijken, Vorders 
geeben De huizen / die net genoeg in ſtraaten afgedeeld zijn / een goede gez 
ftafte aan’t Dtedeken. J 
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Pit Eiland wierd ban de Spanjaarden op’tfaar zeftien Honderd acht- ! 
en-beertig ten beften gegeven ; waar af Michiel Adriaan(z, de Ruirer niet „25 Aire 
zoa haaſt berwittigd was / of lichte volk ban S.Euftathius , en nam bezit⸗ ing van 
ting ban S. Martijn, inden naam der Staten deg Vereenigde Nederlands. S, Martijn. 
Ooh fliepen de Franſchen niet / Die derwaarts gereift waren / om't recht / 
geen zy op Dit Eiland / dat hen doode Spanfaarden bolgengbhunzeggen 
ontweldigd is / meinen te Gebben/ te hernieuwen. Sedert Deelden be „verdeeld 
Franſchenen Hollanders in onderling verſtand en minzaamheid De nieuwe hen, 
Woonplaats. Jeder heeft zjn eigen hech / pak-huizen/ land cn Moo⸗ 
ven, De Hollandſche volk-planting word bekoſtigd bp de Zeeuwſche Hee⸗ 
ten Lampfenen van Ree, Men heeft'er poelen hol zout water / Die alderz 
ley bifch voeden / en bpzonder groote Schild-padden. De Boſſchagien 
krielen ban Wilde berkens/ Dutven / toztel-Duihen/ en Percoketten/ Die Perrokerren, 
in bederen en geftalteeven een gelijk De JOapegaapen / doch merkelijk klein: 
Der/ zijn. ok kan men 3e/ gelijk de voornoemde bogels/ zeer aardig 
leeren klappen. Men binder ook ín De ziltige poelen een menigte ban _ 
Flammans, 't welk vogelen zijn / fwijmende na lepelaars / behalven al Flammans, 
leenlijk dat zu in berwe verfcheelen;want hun bederen zijn eer ft wit / worden 
Dan rosachtig / en eíndelk inkarnaat · rood. Zelden bliegen of zitten 3e 
alleen ;-maar meeft bp gantfche trop pen in opene plaatfen en cuíme moeraſ⸗ 
fchen. @Gerwijl D' anderen onder water boedel zoeken / houd een ſchud⸗ 
wacht / welfie op ’t minfte gerucht een fcheeeutw geeft / en weg bliegt; 
waat op alfe de anderen ban gelijken geſwind de blucht neemen; zulks dat 
bet zeer moepelijk balt deeze vogelen te betrappen ; waarom ook De geenen/ 
Die hen zoeken te ſchieten / boben wind ander een ofTe-Guid kruipen / tot dat 
de ſnap· haan toe kan draagen. Omtrent de zelve poelen zíjn ook te binden —— 
d? Amerikaaníche Swaluwen, ’t geen zoo wonderliijſie bogelgzijn/ als ilt sche snars 
noch ooit gezien heb; want zy hebben gekromde bekken/ pooten gelijk wen. 
end vogels / een pek⸗ ſwart lyf / Witte buik / en Tange ftaatt. 

Coen wp acht dagen boo? S. Martyn ten anker gelegen / en bat wp nu B MER 
weer een gunſtiger wind gekreegen Gadden/ bertrakkken top ban daar op zjn, ennen. 
den negende Juny / en becbolgden onze weg / zonder eenige tegen-fpoed komt tot 
te ontmoeten /tot voor de reede ban Nieuw Jork,baar tap op den tmeeden Guys Nieuw Jork. 
Ip deg jaar g zeftien honderd acht-en-feftig / omtrent dzie uuren na den mid= 
bag/ 't anker uit wierpen. /-en noch vooz den abond met onze goederen te 
Land gingen. f 
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T WEEDE HOOFDSTUK. 

Komſt tot Nieuw-Jork, en deszelfsbefchrijving. Paalen 
van Nieuw-Nederland. Wie't zelveeerft ontdekt heeft. 
Gelegentheid van des zelfs Kuft , Voor-land, en Zee-ha- 
vens, Hoedanigheid der voornaamfte Rivieren. Droe- 
vig ongeluk van twee Wilden in de Noord- Ruvier, 
Voornaamfte wateren, en wonderlijke eigenfchap van 
eenige Fonteinen, en Water-wellingen, &c. | 

Ieuw-Nederland word ten zuid· weſten bepaald Doo? Virginia, en 
N ftoot ten o02D-Ooften tegen Nieuw-Engeland; in °t Noorden 
word het befpoeld daor de Storm Kanada, en tegen de ſtranden doo? den 
Oceaan, Bljbende JRaod-wefteljk landwaart onbekend. 

d' Eerſte/ die dit Geweft aandeed / Wag Hendrik Hudſon, Welke bp de 
Pollandfche Boft-Fubifche Maatſchappy gehuurd / om ín 't Boozden ban 
Amerika een Doorgang te zoeken na China, t zeil ging met het Jacht de 
Halve Maan, in't jaar zeftien honderden negen. Pan de Kanarifche Ei- 
landen afgeftecken zijnde / ſtelden zu hun cours Weſt ten Noorden aan; en 
hebbende zoo bp de twintig etmalen met redelijke ſpoed gezeild / ontmoet: 
ten zy land / en bemerkten aan beeft heidene teeketren / Bat nooit eenig Rri⸗ 
ften daar te bonze getweeft wag. Wanneer zp nu nader Daar na toe gezeild 
warten / en de kurt en trand bekwaam zagen / namen zp na tijds gelegentz 
heid/ zoo zy beft konden / ’t gezfcht en bezit Daar ban. 

Nieuw-Nederland albug ontdekt / enorm d' obereenkomft met Nederland 
met deeze naam gedoopt / maakte'beel Hooplieden gaande / om De boet ban 
gen baften handel hier te befiigen ; weshalben zp ín den jare 1614 bp d’ Als 
gemeene Staten ín 's Gravenhage een Bunft-bztef verzochtenen verkregen ; 
ten einde zy met uitfluiting ban alle anderen Dit nieuw-gevondene Land bez 
baaren mochten. Deeze baart wierd terftond ernftig by der hand gebat. 
Adriaan Blok en Godijn ontdekten hier eerlang berfcheidene Nuſten / Ei⸗ 
Tanden / Havenen / en Stroomen / daar hier na bzeeder ban gefprooken 
zal worden. Naderhand is Nieuw-Nederland in Den fare 1664 ‚ wanneer 
onzen Baning met de Staten der Vereenigde Provintien ineen hebigen oor⸗ 
log tag / den Bollanderg ontweldigd / en fedect Die tjd in de macht dec 
Engelfchen gebleeven. —J 
Nieuw Amſterdam, 't geen tegenwoordig Nieuw Jork genoemd st 
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feat ofr’t Biland Manhattans, omtrent bijf mijlen ban Den Oceaan, Met 
een tuloopen de fchepen aldaar uit zeeter reede. De Stad heeft een aarde 
ftechte/ binnen de wellie / op't uiterſte bolwerk na de Livier/ een Winds 
malen ftaat/ benevens een zeer hooge ſtaalt / daar een blagbp opgehaaid 
word / wanneer steh eenig vaarturg in Godijns-bay opdoet. „De Berk ryſt 
met een Dubbeld verheeben dak / tufFchen t welk een biechantige Toorzn boz 
ben uitkijkt. Eereenettanttegt het Bebangen-hupg / en aan De andere 
zijde des Wierks taart deg Slotbeogds wooning. Buiten de Wallen ziet 
men ook Geel fcaane huizen / Die meeft Doo2 Amſterdammers getimmerd 
zjn. Vande warer-kant ffaat galgen wip; en een machtige Stads· her⸗ 

berg beflaat Bafgelegenfte hoek. Cuſſchen de ſterkte en deeze herberg ig 
een rp ban bekwame wooningen / onder welke uitmunten de pak-bursen / 
Die de Bollandfche Weſt Fndifche Maatſchappy daar heeft doen ſtichten. 
De kuft ban Nieuw-Nederland fireht Zuid-weft ende Moord-ooft/ is Kog, 

zuiver en zandig / seer natuurlijk droogende; en alhoewel de zee Daar vlaſt 
tegen aan Koot / 18 ze echter meeft overal bekwaam om te ankeren; eens⸗ 
deels om dat men Daar zuiver zand-grond heeft; en ten anderen om Dat er 
uit de zee zeer zelden waar weer valt / uitgenomen fomtijdg uit den Zuid- 
voften met fpzing-tijd; maat alg de Wind uit den Qoocden ende JRoo2d- 
weften waaid/ geen Daar Den meeften tijd gebeurd / ig ’t een zeer goede 
Weede / om inalletijden deg Yaargaantedoen. sn 

tDooz-Yand ig ín ’t gemeen Dubbeld / en op ommige plaatfen ín eilanden Voor-land, 
gebzooken / die zee bekwaam zijn om varkens / en allerlep vee / op te 
boeden. Dooꝛ deeze dubbelheid des voor lands zou men ban buiten oorde⸗ 
len / Bat men ten eerſte het vaſte land ontmoette; maat wanneer men na: 
Der komt / ziet men / Dat Get maar eilanden zyn / die binnen glands weder 
groote enruime balepen/ wateren / en kreeken / hebben / welke ook dili⸗ 
pe bevaarbaar / en bequaam zijn om ban d' eene plaatg tot den ander te 
omen. 
Zee-haveng heeft men Bier te lande heelen berfcheiden/ Waat ban Wp zr avens, 

maar iets tet loop zullen zeggen ; want die De zelbe altemaal met hunne 
omſtandigheden befchzijben wilde / zou daar alleen een grooter werk ban 
konnen maken / alg het gantfche beſtek is /t geen Wp ons boorgefteld heb: 
ben. FMRakende dan een aanvang met het Zuiden / en met het Lange Ei- 
land fluitende / komt ong eerfteljk te vooren Godijns-bay, ofte de Zuid- 
bay ‚die Beeerfte ín de ontdekking is geweeft. Deeze Baplegt op de hoogs 
te ban 39 graden/ is zes mijlen wijd/ en negen mijlen lang / en beeft bere 
fcheidene banken; nieten blijft ze 1m zich zelven cen goede gelegenheid 
en veilige haben baoz een menigte ban fchepen / als hebbende ruimte genoeg 
om die te herbergen. Hen heeft hier aol getegencheid om Walviſſchen re 
bangen / bermitg zich de zelve bp de winter tegen de droogten en banken 
ban deeze Bap komen fchuucen 3 dach ze vallen zoo bet niet alg ín Groen- 
land. Haar negen mylen loopt de Bap fmaltee/ en word een ribier / Die 
men de Zuid-Riviernaemd/ Daar hiet na bzeeder ban gefpzooken zal woz: 
Den, 
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De Bay, daar Get Staten -Eiland in legt / is te beroemder / om dat daar 
te gelijkt in gallen de Ooft- en Noord:Rivier welke 

twee zeer fchoone Wiz 

bieven zijn / nevens verſcheidene Killen gaten / en keeeken / Waar van 
ver eenigen wel Nwiertjens gelijken / en ook zelfg bevaarbaar zijn; gelijk 

ooft am dat ín de zelbe Bap meer alg Duizend Laſt
 · ſchepen voor alle gevaar: 

life winden bebrnd kannen leggen. t Inkomen van deeze Bapig redelijk 
tuini/ zonder beel gebaars / en welte binden boorde geenen / Diedaar een 

geweeſt / of die daat wel van onderrecht zijn, 
Cuffchen deeze twee Wapen is meeft een Doorgaand dubbeld Boor-land / 

met verſeheidene Eilanden/ die opſommige plaatfen twee en date dik leg: 
gen. Deeze Booz-landen zijn / zoo wel alg d' Eilanden / altemaal zeer wel 
gelegen ende bekwaam / niet alleen tat zeer dorpen voor alderlep ſoorten ban 
viſſchers / maar ooft om koorn te Winnen wijnen te teelen /aafte n min vrug⸗ 

ten te ktueefert / en bee aan te houden / door dien het Tand gedrachtig en rede⸗ 
lijkt betig. ok zijn deeze Eilanden altemaal zeer Defter-vijk / Door de 
menigte van Defter-banken / welke daar om en omtrent leggen. 

— 

Beéhalven dat be menigvuldige Eilanden / die ſommige oolt ban hoog 
zijn/ van natuure verſcheidene ſchoone banen en zee habenen uitleberen 
zijner ookt noch andere befkwaame gaten / hoewel ze weinig bebaaren wore 
Den / inzonderheid het Beeren-gat, de groote en kleine Eyer-haven, t 
Barne-gat» en meet anderen / waar binnen het zeer veilig en zeker te leg⸗ 
en is. 
In het lange Eiland, langs de zee-Kant/ zijn ook eenige gaten en gele⸗ 

gentbheden om vaartuigen te bergen / doch De zelbe worden niet zeer Dik Wilg 
gebruikt. @ok ziet men er opeenige plaatfen groote binnen wateren en 
ballepen/ ban Waar men over at mer de get pen in zee kan komen; Doch ans 
ders vallen zete D200g. — 2 —J—— 

Tuſſchen het lange Eilanden het vaſte land is dooꝛgaans ooſi beel goede 

gelegentheid / om alderlei kleine en groote ſcheepen te bergen; want / bez 

halven dat die geheele Fibierbp beelen zelfs vooz een bay wozd gehouden / 

zoo zyn'er / zoo Wel ín het vaſte land / als in het Eiland daar tegen ober / 
zeer beel goede en wel-gelegene bapen/ / habens en kullen / daar de vaartui⸗ 

Zuid-Riviere 

gen ín veſligheid konnen leggen. —F 
Wat de Zuid· Rivier belangd / tp willen gaarne bekennen / dat wp niet 
machtig of belwaam zjn/ om de zelbe na waardp of rechte gelegent- 
heid te konnen befchrijven ; tant men ziet in De zelve veertten 
bebaarbaate zoo killen alg ribieren waat ban Zer ſommige heel-groot 
zin / en 500 ber bebaaren konnen Worden / dat ze met recht de naam ban 
Vivieren wel mogen draagen / vermits de gemeene bloed De zelbe eenige 
mijlen hoog vervarſeht / en beloopt. Gol zin deeze Awieren / doch den 
een meer als ben ander / altemaal tanielijkk Wijd en Diep / en met Gerfcheidene 
toeballende fpzuíiten ‘bercierd ; invoegen Dat men hier goede gelegentheid 
zoude hebben / om groote blekken / dopen / en plaatfenbpen amtrentop 
te verten; want men ztet ‘ev een menigte ban bette bewchthaarelangsdouz 
wen daar 3e door heen ſtroomen De Zuid-Rivier zelve ig ruim en beeed / 

zuiber 
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zuiber en biep / en ober al Behwaam om te ankeren Daar gaat een ſterke 
ebbe en bloed / tot dicht aan den afval / babende welkezjin twee vaarbare 
killen verdeeld word / diezeer berre / en tat onbekend toe/ oploopen. Zp 
beeft ook bevfcheidene ſchoone Eilanden / waarom 3e bp alle de geenen-/ Die 
erk op zyn / ander het geral: Der Luftigfte Aivieren des werelds gerekend 

02): [Ss / 4 

_ ®e Noord-Rivier is tegentwaordig He beroemdſte en_bolk-rijkfte kan Noord-Ri. 
Nieuw-Nederland, alzoo-Daat op verfcheidene kolonten/ of bevolkingen / VF 
gelikt: ook de Stad Nieuw-fork op? Eiland Manhattans, gelegen zijn, 
Oy deezen Litter vald den meefte handel ; zy draagt in de veertig mijlen 
bloedap/ en heeft verſcheidene ſchoone tillen: -- Men kan ook uit deeze 
Biviet/ achtert Biland Manhattans om / binnendoor tot ín Nieuw- Engen 

land; door d Ooft-Rivier komen / zonder Nieuw-Jorktenaderen. Zpig 
zeer Bifch-rijkban Steur/ ECwaaltt, Dartien / ſteenbraaſems / Ec; en 
fpült zich-bier-en-beertig mijlen han de zee · kant in tweẽn / loopende D' eene 
Belft met bier fpzuiten tot de groote afbalban de Makkwas-kil, Welke Cha- 
hoos geudemb word / Daar wp terſtond nader ban ſpreelien zullen ; doch de 
andere heift welke gezegt word de Fibier te blijven / gelgkt took inder 
Daad waar is. blijft boor kleyn vaartuig noch verfeheide mijlen hooger bez 
baarbaar ; en na de Wilden berichten / zou zich de zelbe noch zeer Wijd uitz 
ficekken/ en haat oosfppponk neemen uiteen zeer groot Meir / daar ook de 
Nivier Kanada uit fpzuit ; doch wat He waarheid daar ban zp / heb ik nooit 
te vecht konnen Verneemen. d' Ander arm Van de Noord-Rivier loopt / 
gelijk gezegt ig / Doo} biet ſpruiten tot de groote afval bande Makkwas-kil, 
twelkede UPilden Chahoos noemen. Woven deeze afval is de Nivier weder 
eenige honderd ſchreeden wijd / en de water · bal is na giſſing omtrent twee 
honderd voeten hoog / langs weſſie hoogte het water zoo glad afſtort / alg 
of het langs een effene muur neer viel. Daar het af valt / daar bet langs 
valt / en daar het op neet koint / ig niet anders als een vaſte blaauwe kilip / 
Bp de welke omlaag noch eenige vonde klippen zeer geeſtig in't water ſtaan / 
gelijk gedote hdop- of turf· hoopen / waar van eenige acht / andere zeftien / 
en andere wel Dartig voeten / boben’t water uitftecken / ’t geen niet onbers 
maakelijk bao? her gezicht ig: Indien d oude Poten amtrent deze plaatg 
verkeerd hadden / zy zouden Daar buiten twijfel meer wonders ban geſchre⸗ 
ben hebben / als ban Scylla en Charybdis; want zoa haaſt alg het warer ban 
boven gevallen is / loopt Getal fchuimende/ ſpartelende / en dzaapende / 
omtrent anderhalf fchoot wegs ober Deezen fleenachtigen grond/ eer het 
tot bedaaren komt/ en met geftadrgheid weder begint te lieten. Boven 
deezen afvalis het water weder seer mijden breed / en ook beſkwaam omte 
bevaaren; waur het: gaat tr bzeedte Den Vſſel op De meeste plaatfen bart 
Nederland te beven / doch het vliet altigdeen weg heen; maar alzoo het taz 
melijk dieg 18 / loont het niet fctgielijk of geweldig. 't Berckt Geel cot door 
bet Makkwas, en deimekas land / en ſterft in een Meer / tel over De ſeſtig 
mijlen ber / blijvende tot daartoe altijd bebaarbaar. ’tBefpracid zeer veel 

fchoone landen / en is geweldig bifch-rijk. Wanneer de wilden te Water 
S 2 reizen / 
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reizen / om te handelen / Komen ze althd Deeze kil met fchuiten / Die ze han 
baften ban boomen Wweeten te maaken / afbaaten ; maar aan deezen afbat 
komende / zijn ze genoodzaakt op’t d2oog te ſtappen / en hun vaartuigen 
en goederen een ſtuk Weg over land te arbeiden / Want anders zouden ze 
met Den ſtroom Gan boben neer deijben / „gelijk ik daar een zeer droebig on: 
geluk ban gezien heb / t geen aldug im ’t werk ging. ’t Was ín het jaar bart 
69 omtrent het boor-faar/ Wanneer de ſtroom op fijn ſterkſte loopt / Dat 
twee Wilden met hun ſchuitjes / Daat zp eenige koopmanſchap in hadden / 
om met ons bolk te handelen/ de Wibier af kwaamen Vaaren; Doel niet 
thds genoeg oppaffende orn aan te leggen / en de ſtroom te weinig / en hun 
eigene krachten mogelijk te beel betrouwende / raahtensp gaande; en hoe: 
twel zp in deeze nood alles Heden / Dat hen mogelijk was / om zich te redden / 
rukte hen den ſtroom ban boben neder/ zulks dat zp op Be onderftaande 
Klippen/ Daar hier boog ban geſproken is / zeer jammerlijk te pletteven bies 
len; de fchuitjeg raakten aan duiſend ftukken ; en de goederen / Baat ze mes 
de belaaden Waren/ wierden doe? het flingeren en Draapen des waters te 
kan getrokken / inboegen dat er nooit eenig ſtuß ban te vecht geko: 
wen is. J ny F 

verſche Men heeft hier ook een Rivier / dien men de verſche Rivier noemd / ont 
Rivier, dat ze / meer als eenige andere overvloed Lan verſch water heeft. Dok 

heeft ze ſchoone landerpen / en geeft een tamelijke bel-handel. _ 
d’ Ooft-Rivier , welke alfa genoemd Word / om Dat ze meeſt / of fchier 

ft eenemaal / ban de Stad Nierw-Jork af te reekenen ooft-waatt. firekt / 
wozd bp eenigen maar boozeen Zee-acmof bap gehouden / ter oorzaak Dat 
ze op (ommige plaatfen zeer wijd 185 gelijk ook / om dat ze sig aan beſde de ein⸗ 
Den in Den Oceaan ontlaſt. Deeze Mibier ’t zp Dat men ze met deeze naam / 
of dat men zeeen bap wil noemen / verſtrekt de befte en bekwaamfte hoedas 
nigheden / Welke men boor een land zoude konnen begeeren; Hermits het 
lange Eiland, t geen omtrent beertig mijlen lang is / dao, deeze Nivier / 
met hulp der killen en gaten / bie het zelve hier en daar breeſten / zoo Wel des 
winterg alg des zomers / zonder groot gevaar / meeft overal bebaaren 
kan worden. Ook igzeeen bekwame enbeilige doortocht / ten alle tijde 
des jaars / am nade Ooftof Weſt te gaan / en behoord in waarde gehou 
Hen te worden om de groote menigte ban bekwame bapen/ havens / killen/ 
fnwyken/ rivieren / en andere plaatfen/ daar ze zoo rijkelijk aan weder · 
zijde / te weeten aande zijde des Eilands / en aan Die han het bafte land / 
mede Loorzienfg. — ad / J 

Behalben deeze Aibieren bind men hiet te lande verſcheidene ſchoone Was 
teren van killen beelken/ en kreelien / die bebaarbaar / ruim / engroot 
zjn; gelijk oak verſcheidene bapen / inwijlien / en blekken / zoo wel om⸗ 
trent De 3ct-kant/ alg verre binnen ’Stands; ook beele water· loopen / 
ſpnuten / en ſtroom⸗killen / met beel fchaone afvallen / die tot alderhan⸗ 

“de Moolen werk zeer bekwaam zijn. Men heeft er ook te landewaart in 
verſcheidene ſtil ſtaande wateren / alg geoote bijberg en lakken / Die ſom⸗ 
mige 300 groot als meiten / en wel ban big boozzien ziju / welke fd ber: 

‘ che 
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ſcheidene aders en ſpruiten uit valleyen en fonteinen hun beginſel neemen / 
en tot een ongeloofelijke groote aanwaſſen. Oak heeft men ’er ontallijſt 
beel ſchoone Fontefnen/ en Water-wellingen/ ober al Doos Getland ; ook 
zelfgop plaatfen / daar men geen water zoude vermoeden / gelijk op bets 
gen/ hoog-berbevene klippen / ende rotſen / Daarzefpring-aderg-gewijfe _ 
blieten / ende langs neer zijpelen, Deele bandeeze Water-mellingen ende wonderliks 
Fonteinen Gebben die eigenfchap/ Dat ze Des Winters / wanneer het fel —— 
Koudig/ en bitter bzieft/ ban warnne cooken/ en oak terſtond alles ont: ge ronse 
Doopen/ Wat men daar in Dompeld ; bp de Zomer zijn ze daar en tegen 300 nen ende 
koud / al fcheen de Zon daar op zhn Heet ft op / Dat men er geen Gand in lij⸗ Water-wel- 
Den kan; ’t welk hen zeer aangenaam / entot gebruik der menfchen en bees "PEA 
ften uitſteekend bekwaam maakt; want / hoewel iemand die verhit / ofte 
vermoeid is / daar ban gebruikt, bekomt het hem niet kwalijk / al is bet 
weder noch zoo Geet. Ook heb ik nooit gehoord / dat eenig menfch/ hoes 
wel dit water van ſchutters / en ander Lolk/ díe het boſch dikwils gebrui⸗ 
ken/ beeltijds gedronken wed / daar soit pleuris / of Diergelijke ongelee 
gentheden / ban belkomen beeft. 
As hier een groot gemalt boa het Tand / Dat men’er niet gekweld en is 
met hooge water-bloeden ; want omtrent De zee-kant/ of zoo na / als bet 
zoute en brakke water op reikt heeft men geen buiten-gemeene bloed. 
t Water waften balt'er met gemeen tp bf of zeg boet open neet/ nade 
plaatfen ban wind en ffroomen- begaan worden. Ebbeen bloed gaat 'er 
zeer ſterliz; nochtans niet geweldig; doch met fpeing-tp/ als de Wind uit 
De zee op ſteelit / vijft het water ſomtijds wel een voet / ook ſomtts wel 
twee, boeten. hooger / alg gemeenlijk; maar dat gebeurd zeer zelden; zoo 
Dat men Daar Weinig ongemak ban heeft; Doch na boven toe/ te landez 
waartin/ gelijk ín de kolonie Ranlcelaar-wijk, Katkil, Efopus, en Dietz 
gelijken / daar het voornaamſte opper-water ban Daan komt / en de Nivie⸗ 
ren heel verſch zyn / loopt het Lage land ſomtjds een of twee reizen in ’t jaar 
onder / Wanneer de Wind en ſtroom tegen den ander ftuiten ; maar vooz DE 
geenen / „Bie zich Daar tegert wapenen / en voozzien willen / ig het niet ſcha⸗ 
delijk ; Want alhoewel er fomtijds bier en daar Wel wat Kao2mgdoo2't ges 
Weld bes waters uit de grond gerukt Word/ laat het weer een flijmigs 
heid na / die boor de Landerpen zoo goed als meſt is. Ook blijft het water — 
niet lang ſtaan; maar gelijk Get ſchielijk waft/ zoo valt het ook in twee of 
dzie dagen weder gantſch wege 

— * 
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DARDE HOOFDSTUK. 

Aard, en Hoedanigheid des Lands. Veelderhande Hout- 
gewaflen, en befchrijving der voornaamften van de zelven, 
Menigte van Wijngaarden. Verwen der Indiaanen, en 
op wat manier de zelve bereid worden. Hun (childeren „ 
en wonderlijk ſchoon rood, &c. 

Ot Dug verre bart de Wateren geſproken hebbende / zullen top ong nu 
tot De landerpen en hunne vruchten begeeben / waat mede het dusda⸗ 

nig gelegetiig; Bicht omtrent /of langs de Zee--hant'ig het land niet zeer. 
hoog / doch wat heuvelachtig / bultig / en meeft zandig/ hoewel dogg: 
gaang met wat klep doormengd / Welke het zelde eenige bertigheid aans 
brengt; zulke bat Get alderhande hout gewas / berfchefdene bzuchten / 
ende wilde Kruiden uit zich zelven boostbeengt. Meiden of andere Diergelijz 
Re dorre tanden / bind men daat gantfch niet; maar hiet en daar wel eenige 
gtoateen hooge bergen. ANiettemin zijn ec ook beel fchoone blakke lan: 
den / met broeken eñ Wepen ban een gtoote laagte en breedte / zo Wel op de 
Wibiet en watetkanten / als over allandewaartstn. De meefte Heuvels, 
die mert hier ziet / ballen niet ſteil; maar gaan — zulks. 
dat men ſomtijds op zeer Hoog land18/ en ober al blaktens/ Daalen / en 
hooge boomen ziet / eet men?er op denkt / of eer men eens bemerkt / Dat 
men heoget gegaan is. dk be bidder 

‘t Land ig doorgaans zeer bzuchtbaar ban Bout · gewaſſthen / ja zo zeer / 
dat het Daar op veel plaatfen in de weeg ig; niettemit komt het zcer wel ce, 
pastor bouwen van fchepen / en hunzen / gelijk oolt om het bouw-land ce be: 
fchutten. ’Eiken-hout waftht daar tot de hoogte van vyftig / feftig/ ja. 
feventig voeten / zonder eenige hinderlijke kwarten. Ok valt Get fwaar /. 
en fomtijdg wel twee bademen dik, Wet Nooten-Hout waft baar mede twel 
immers zoolang / alg opeentge andere plaatfen/ maar niet zoo (waar / 
en gaat Get Eiken-hout, om te bzanden/ berreteboben/ zoo wel in Gitte / 
alg in duurt; en behaloen dat het doop een olpagtige vogtigheid welke het 
bp zich heeft / altij bzanden Wil, ’t zpgroen of nat / ja al haalde men 
t varſch wt het water / en Dat Get t° eenemaal door trokken mag / 
is bet echter Dooz zijn Harde baftigherd zeer Durabel aan Het 
buut 5 inhoegen Dat zelfs be turf / Welfte ik in Holland en ans 
Dere Provintien, Geh zten gebzutken / daar niet bp haalen kan. Bak beb 
fk veefcheidene Wollandfche Pzouwen hoozen zeggen/ Dat ze de koolen * 

it 
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dit hout Lieber in hun ffoaben hadden / als die ban turf / vermits ze langer 

duuren / en zich zoozeer nietin d aſſche begraaben. Dit flag van hout is 
fn Nieuw-Nederland 't gantſche land door in zulſi een oberbloed / dat ín 
D'eevfte honderd jaaren met te kort zal komen / al kwamen er ook tien maal 
zoo veel menfchen/ alg’er tegenwoo2dig zijn ; want het Land ig uit zich zel⸗ 
ben genegen om binnen weinig jaaren groote en fwaare boomen boort te 
brengen. 
en heeft'er oolt zeer bekwaam Greenen-, Vuuren-, en Imbeeren- 

Kout; doch omtrent de zee / of zoute water-kanten ſtaat bet niet zeer oberz 
bloedig / alg alleen op ſonmige plaarfen ; maar ber in tland/ en hoog op 
be ibſeren / ziet men bet bp geheele boſſchen / welkers boomen doorgaand 
{waar genoeg zijn om fcheepg-maften/ en alderhande rond hout bante 
maaken. Hier en daar bind men eenige Karftanien-boomen if boffchen 
verſpreid / Die ’er in een bzp grooter getal zouden weezen / indien de Miiden/ 
of Fngeboozenen deg Lands / dewijl deeze- boomen gaabe en gladde baften 
bebben/ die licht afgeloft konnen worden / de zelbe nieten gebruikten tot 
bet dekken van hun buizen. Ook zijn ‘ec beelderhande Beuken-Boomen; 
maat ze draagen zeer weinig. Onder anderen worden de Water-Beuken, 
zeer groove enfwaare Boomen/ welker baften na om hoog toe zeer aangez 
naam om te zien zijn / inzonderbeit wanneer de boomen oud beginnen te 
worden; want dan is hun hout niet alleenlijk uiter maaten wit ; maar den 
baft gelijkt wonderlijk wel na wit Satijn. 

Goli heeft men er Haak-Beuken , waar ban de fommigen tot groote 
boomen waffen; Bylefteels, 't welk zeer wel na Cederen-houtgelijkt; Ka- 
no-hout, Daar De Wilden hun fchepen ban maaken / alzoo’ uitfteekende 
groote boomen zijn. d’Engelfcheen Hollanders gebzuikent beeltot Dol- 
Der-/ en Dloer-planken/ / bermits het zeer Wit en zonder kwaſten ig / en 
dat heteen aangenaame glans bp zich beeft. Ook iser tweederlet Ellen „ 
Linden, Berken, Yken, Poppelen, Abeelen, Elzen, Willigen , Mis- 
pelen, Moerbezien, Hulft, Grende, en beefcheidene anderen groote en 
hileine Boomen / waar bande namen ong onbekend zijn; gelijk ook eert 
meenigte ban beuchten/ Welke bop / om niet al te lang te zijn / vooz bp 
gaan. 

Ongeloofelftis’t/ met welk een oberdaadige menigte de Wijn-frokken seuiete van 
oberal int Wild Waffen ; want men binder-naauwelĳjkseen land-ftveelk / wijn gaar: 
ofhoek lands / daar geen Wijngaardopftaat. Peelwaſt Gpopdevlakhe der. 
enopene belden; beel in't boſeh onder de wilde boomen ; beel aande kan⸗ 
ten Det ribieren; killen / of fpzuiten ; beel langs het hangen bande heubels / 
of boeten devbergen. Sommigen loopenlanasdeboamenop; fommigen 
flaan zich ober eenig hout ; ſommigen ober wat ſtruten en ruigten 5 ſom⸗ 
migen inhet gras ober de ground ; zulks dat men er dikwils wanneer men 
‘ec te paard of te boet ober Komt /iun komt te verwarrẽ / en groote moeite Geeft 
om’ er weer uit te geraken: We Wijngaarden; welke langs de bomen oplepen/ 
dzaagen Welbzuchten/ Doch in?t gemeen niet zeer heel door dien ze gantſch 
niet gefneden/ of gehavend worden / en dat de Zon de wortel Berit 
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Komtte geraaken ; gelijk ooltom Dat ze im D' uiterfte fcheuten Ber boomen 
zich met wir konnende breiden / en bau De takken en bladeren beſchaduwd 
wordende / De vlakke Zon noít genieten. 

Tuin-Vruchten, en Bloemen, beeft men’er ook fn een groote menigte; 
doch vermus et weinig onder zijn / Welke alde wereld niet welen kend / 
zullen wp ong daar niet mede ophouden. 

verwen. De Verwen, Die hier oorſpronkelhk vallen/ konnen begnamelÿß ín 
twee faorten afgedeeld orden / te weten/ in Berwen / Die hun oorſpronſt 
neemen / òf gemaakt Worden ban ſteenen / en in Berwen/ Die van plan: 
ten en kruiden taeberetd Worden. De Raturellen of wilden / gelijk hier na 
gezegt zal worden / Schilderen hun aangezichten en ichamen met berfcheiz 
dene koleuren/ den een vreemder en zeldzamer alg den ander / 300 3P maat 
beft verzinnen konnen, ten welken einde zp gemeenlijk kleine tedere zafi⸗ 
feng bn zich dzaagen / Waat ban in feder een bpzondere verwis / als rood / 
blauw / groen/ bzuin / wit / fwart/ geel/ Ec. De koftelpkhfte berm / 
en Die’t meeft bp hen geacht word / isde geen / die de meefte luiſter Geeft / 
en zodanig blinkt / gelijk of t bijlfel van eenig gezuiverd metaal was. De 
meeften Deezer bermen Wozden van fieenen gemaakt / Welke sp 300 Weeren 
te kloppen ente vryven / dat zy ze Klein Krijgen.  Deeze worden door den 
bank beter gehouden / alg De geenen / Die ban planten gemaakt zijn, hoes 
wel'er ook eenige planten vallen daar d' Indiaanen verſcheidene ſchoone / 
hooge / en liefelyke koleuren ban weeten te temperen / Die zeer weinig ban 
De ſteen koleur verſcheelen / als alleenljk daar in / dat de Metaalachtige 
luiſter Daar zoa niet in af en ſteekt. ; 

vee peride- _% Schtideren der Indiaanen Geeft niet beel te beduiden / en is meeft aan 
zacea. hun lichaamen/ en aangezichten / of ook fomtiydg aande bellen, Die zu 

Draagen. Men vind ook in hun groote en bafte huizen / welke zp ín bun 
Yrafteelen en byeenkoniſt · plaatſen hebben / hieven daar weleentge afbeeldz 
ſels van rconpen / maar gantſch net konftig/ of wel gedaau. Zp befchils 
deren ook hun Schilden / en klophamers; gelijk ook het Kicheſ-werk in 
hun huizen. Baaren boven konnen ze ook ſcheepen boomen / en dieren 
met verwen uitbeelden; Doch zonder eenige netheid of crecltjkbeid ; maat 
een Ding Geb ik onder hen gezien / ‘tgeen berbaaleng waardig is. Zpges 
buiken voazeen optoarfel/ en in plaatg ban pluimen / zeker heel cieclijks 
hair / zijnde eenig zeer lang / maar redelijk graf en fff / ander koster / 
Doch heel fijn. Dit hair ſtrikken 3e met moertje / op zodanig een manier, 
alg zy Get begeeren ; dan ſteeken ze Get in eenige berwen / Welke zn Daar toe 
Weeten te bereiden / en Doen het een zoofchoone hooge roode koleur aanne: 
men / dateen tegelijk daar ober berwonderd moet flaan. Ook houd deeze 
verw in ’t boornoemde hair / hoe wzeed en ff het ook zoude mogen Wezen / 
zoo vaſt / Dat regen of wind de zelve niet afbijten / of Doen verbleeken kan ; 
maar op bet fijn hatr bat ze noch beter / en heeft daar en boven een zoo uit: 
fteekend ſchoone luiſter en glans / hoewel’t De wilden mer geen zonderlins 
ge konft weeren te berrichten/ Dat Drergelijkt een rood nooit in Europa gez 
maaktig/ of wit eenige dimplicia gemaakt kan worden. k wd ig 

aftes 

Wonderlijk 
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baftelijk / zoa menin Engeland, of op eenige andere plaats / zoodanig een 
rood konde maaken dat Get by de Schilders en Berwers in een groote ach: 
ting zoude weezen. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Befchrijving der Tamme en wilde Dieren, welke men in 
Nieuw-Nederland vind. Verwoedheid der gewonde 
Beeren ‚en der zelver Winter-flaap, Gedaante der Mus- 
kus-kacten, en waar de Sivet van daan komt. Wonder- 
lijken aard en eigenfchap der Bevers. Gevogelt van 
Nieuw-Nederland, Aardder Arenden, Zeer vreemde 
Spechten. Menigte van Viffchen,  Gedaante en aard 
van den vrefelijken Rarelsflang. Getijden desjaars, &c. 

D E Paarden, welſie mên in Nieuw-Nederland heeft/ en recht tot den Paatdea, 
Hand-boutu bekwaam zijn / zhn uitt Sticht van Uitrecht genomen/en 

herwaarts obergebzacht. Zp behouden ook nach den zelven aard/ en 
groote. Oak heeft men er veel Engelfche Paarden ; maar deeze zijn 300 bez 
kwaam niet tot den Land-bouw/ alzoo ze lichter ballen; niettemin zijn 
ze goed om bereeden en onder de zaal gebruikt te worden _Bebalven Heeze 
twee foozten Komen ’er ook fomtijdg Kurakoufe en Arubafche jÎaarden ; 
doch zp konnen den aard Des Lands niet zeer Wel aannemen / bermitg ze 
„Geen koude gewend zijn / zulks Dat ze des Winters baar dikwils komen te 
ſterben / of doorz De koude een ſtrammigheid ín de Leden krijgen. 
Men heefter ook Boe-beeften uit het Sticht van Uitrecht; gelijk ookEn- woe- pee. 
gelfche Koe-beeften / maar deezen wozden op bet nazoo kloek niet/ alg de fen. 
Nederlandſchen / en zijn bep mindert m prijs ; Want zy geeben nergens na 
zoo heel melks ; maar hun melk is bet / en Geeft beel boter ín. È 

Varkens zijnet mede zeer beel/ en Worden bp menigte voortgeteeld en Varkens 
aangehouden ban de geenen / Die buiten woonen / Daar de gelegentheid 
ban de Boſſchen en balepen omtrentig; want men heeft bp eenige jaaren 
300 veel akers inde boffchen/ Dat de Varkens daar een Hand dikt (pek bp 
konnen zetten. 
Ook heeft men er Schapen; maat níet zeet Beel; Hoenders, Kapoenen, Schaapen, 

Kalkoenen, Ganzen, Eenden, Duyven; Koet om Det tamme Vee ig’er sp,“ 
ban alle foort / geen uitgezonderd. 
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Hoewel bit fand Han De koude deg winters bep wat gezuiverd word / wor⸗ 
den’er nochtang bel Leeuwen gevonden; alhoewel in nooit cenig Kriſten 
gefpzooken heb / Die ze Daar levendig gezten heeft.  Alleentijk Weet men 
Dat zeer zijn / Door diend’ Indiaanen / Bach zeer zelden / De Guid vaneen 
Leeuwin ſomtijds temarktbzengen. Wanneer men dezen dan nade Leeu⸗ 
fnen braagd/ zullen ze u gemeenlijk zeggen/ dat ze Wel vijftien of cwomntig 
Dag reizens van Daat/ na het Zuiden of Zuid-wetten toe/ gebangen 
Wwozden 1n een zeer hoogh geberate/ en Dat de mannetjes te Gaauw en te 
kwaad om tektijgen zijn; ’tgeen Dd’ oozzaak ig / Dat men der zelber vellen 
Daar nooit te ſioop ziet bzengen. ge 
@ok worden ?er heel Beeren gebonden; maar geenzoo graan of baal 

van hair / als in Moskovien, of Groenland, Ze zijn biet meeft aftemaal 
glinſterig pik-fwart/ en zeer beguaam om Moffen ban te maaken. 
Hoewel men er zeer Heel van deeze beeften heeft / Worden zp nochtans zelz 
“Den bande liriſtenen gezien , want zeer fcharp ban reuk zijnde / hebben zu 
niet 30 haaſt de lucht ban iemand gekregen / of zy neemen terftond de vlugt. 
Nieitemin heb ik ’er eenigen gezien / dat zp boven wind omtrent ong kwas 
men/ ofdat zy / gelijk zp menigmaal doen / bezig Waren met eenig water 
over te fwemmen; maat men heeft'er geen gevaar ban te te verwachten / 
Wanneer men 3e niet zelve aantand of verſtoord / gelfjk Be geenen doen / dic ze 
ſchieten / of op eenige andere manier willen vangen; Want in zulk een geval 
verweeren 3p zich met een ongeloofelijke dapperheid / zo lang zy maar eenig: 

Han ver- 
woedheid, 
wanneer zy- 
gewond 
zijn. 

Hun win- 
zer-flaape 

fing honnen; zulks dat die op hen ſchieten zal/ voorzigtig Dient te weezen/ en 
een boom in t oog te hebben / eer hp los brand / op de welfke hp zich bergen 
kan;want indienze niet wel getroffen/of hertſteeke Dood gefchooten worden / 
‘tgeen nochtans zeer zelden gebeurd / vermits ze geweldig hard en tap zijn / 
zouden Schutter groot gebaar loopen; want den getroffen Weer maakt 
terftond ban bladeren / of eenige ruigte die maar omtrent hem is / eert 
prop / daar hy niet zoo haaft den Wond mee toegeſtopt heeft / of hp vliegd 
met een grouwelijke verwoedheid op den Schutter los / of op de plaats / 
daar hpde rook heeft zien opgaan. Zoo den Wild· ſchut ondertuſſchen op 
geen boom geraakt en is / gebeurd het zelden / Dat hp’t na berteld. Ook 
Dient Get Wel een boom te weezen / Die dik is / en beel takken heeft; want 
anderg zouden Beer daat ook op konnen komen; doch wanneer ’er Beel 
takiten aan zyn / Weet bp ’er niet wel raad toe. Rd 7 
Zp gencecenen voeden zich hiet te Lande niet / gelijk in Groenland, en 

ín Moskovien, of elders anders / met roof ban berfcheurde beeften/ of 
Dode krengen; maar met gras / Krurd/ nooten/ Karſtanien / en akers/ 
Diezp ook / gelijk de Wilden berhaalen/ zelbe ban de boomen Weeten te 
gaan plukken. Maar zp komen op een wonderlyke wijs Weer ban de boz 
men af / balgens’t geen / dat mp De Wilden daar ban gezeid hebben ; want 
zp fteefien de hoofden tuſſchen de beenen / en laaten zich zoa ban boben neer 
ballen/ zonder eengacn tezien; of. het hoog/ of laag is. Des winters 
flaapen zh twaalf wecken lang / ’t Welk aldug toegaat. Zpleggen sich op 
een zijde neder / met cen poat In De mond. / Daar ze aan zuigen / en opt brom: 

men. 
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men. Als ze nu aldug zes weeken gelegen hebben / keeren zu zich op 
D’ andere zijde / en doen alg voozen / zonder eenigeetentenuttigen. Hier 
toe fttezen 32 gemeentijft een oberfteektende klip mt gebergte, of een hbol/ of. 
eenig dicht kzeupel-bofctj / mit welk veel groote Baomen er neder leggen / 
om uitde wind / enin veiligheid te weezen; maar De Wilden hebben mp 
menigmaal berzekerd/;geltfk in ooft gen't verkoopen dee bellen tel beſpeurd 
heb / dar ze Dan t meet gevangen Wozden. 

MWen bind Gier aok tamelijk beel elanden ; Doch zp onthouden zich meeſt 
3uidelijk Daar met heel menfchen en komen _’t geen zeer goed eeten / en 
Word bp beelen beter gehouden als het Warte-blecfch/ hoewel ik Dao? onder⸗ 
binding mentgmaal beſpeurd beb/ dat het op ber na zoo fijn niet en is. 
Hun Burpden bereid zijnde ballen redelijk (waar / en belkkwaam tot Wolder. — 
Zp vallen niet fchichtig / of weerbarſtig mild ban natuure; en iſi heh 'er 
gezien / díe van jongg op Loor bermaak gehouden geweeft zijnde, zeer tam 
geworden waren / en het bofch t’ ernemaal bergeren hadden. 
®ok heeft men ‘er een ongeloofelijke menigte ban Harten ; en hoewel de 

Wilden ’t gantfche jaar doo? / en inzonderheid in de Herfſt Wanneer zp op 
t veſte zijn / een menigte ban Duizenden Daar van dooden / cn dat De Wol. 
ven, alg zmeerft geworpen / en noch Klein zijn / Daar groote fchade onder 
Doen / is er echter’t gantfche land ban vol / en hun getal fchijnt nimmerz 
meer te minderen; want men komt zeer zelden buiten op het veld / of meu 
ziet zebp gantfehe troepen loopen. un bleefchig zeer goed om t eeten / 
en zeer Welte bekomen; want men kan ’er gemeenlijk een boo: bier of bijf 
hollandſche guldens krijgen. — 
Pan gelijken bind men ’er veel Wolven; dach ze zijn zoo Kwaad en groot 

niet/ alg3e op andere plaatfen wel ballen. ak zuilen za niet licht iets 
aantaften/ alg alleenlijk het kleine Dee / te weten Harten ; doch meeft als 
3e jong zijn / fange Kalveren, Schapen, Geiten, en Varkens; maat alg 
ereen trop bp den ander is / zullen zp ze zeer zelden aandoen / vermits de 
Varkens zich dapper weeren en malkander gerrauwmelijk helpen. Des 
winters weeten 3de Harten op de manier der Jagers te bezerten en te van⸗ 
gen/ waar toe zy gemeenlijk ín een tamelijk (teck getalzijn. t Gebeurd 
ook wel dat een Wolf alleen cen Hart zoa lang jaagden bervolgd / tor dat 
bv doo? vermoeidhid het zelve krijgt; maar zoo Get Hart ondertuffchen aan 
matet kan komen/ 18de Wolf Daar af; wanthet Hart gaat te mater/ en 
de Wolf durft het niet volgen; doch de Harten de Wolven Dikwilg doo, Dit 
miúddel ontkamende / ontliomen echter hun dood niet; Wantde Jaagers / 
en de geenen / díe omtrent de Nivieren en Wateren woonen / weeten daar op 
te paffen / en onderfcheppen 3e gemeenlijk met hun fchuitjeg / eer ze weet 
te land konnen geraaken. ‚ 

t Is een gemeen geboelen/ dat een gejaagd Hart maar alleen bes 
geerig is na barfch waater ; maar ík heb het tegendeel met mijn ef 
gene oogen meer alg eeng gezien ;- Want Wanneer ze gejaagd waden / 
enlgeen kang zien om te land te ontkomen / zullen zy't eerfte water / 
Dat zy ontmoeten / maar aandoen / $ 3 dan dat het brak of varſch is 
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Zelfs heb ik gesien/ dat ze op Eilanden / en plaatfen/ Hie omtrent de zee⸗ 
kanclagen/ mm D’ openbaare zee fprougen/ Daar ze menigmaal zoo Diep in 
fwemmen/ Dat zet wederheeren bergeeren. 
Op De Bzenzen Han Kanada Worden nu en dan beeften gezien / gelijkens 

be cenigfing ha ten paard ; Doch zp hebben gefplitfte klaauwen / cuige mas 
ten / een hoorn aan't boorhoofd / een flaart alg De UPilde Swijnen /fwarz 
teoogen / eneen harten hals. Deeze beeſten beminnen de naarfte Buder⸗ 
niffen/ en zijn 500 fchuw banmalkander / dar zelfs het mannetje nooit nez 
beng het wijfje weid / dan alleentijk als zp zich tot booztreeling bermengen ; 
want dan leggen zp hun weeedbeid af; dochs zoo haaft De teel-tijd ober is / 
ballen 3p níet alleen ander TED / maar zelfg hun eigen geflacht aan. 

Nieuw-Nederland boed ook beel Muskus-katten,{nzonder heid op wateri⸗ 
gronden. Deeze Beeften zijn ortgemeen ſchoon / hebbende den huid dooz 
fwacte bleken aardig onderfcheiden ; de bek ffaat bolfcharpetanden; en 
De ſtaarten fleepen tang achtecna, Veele Beleerden zintwiften wegens de 
Siver, namelijk oft het zaad der Sivet-Katten is. Kardanusdzeef zulks ; 
maar is bp Julius Scaliger dieg wegen grondig wederleid. Mathiolus, wel 

kerg gevoelen verfcheideneombelfen/ houd het Siver te zijn der Karten ſweet / 
alzoo’ zelve oberblaedigft vergaderd W02D/ Wanneer deeze beeſten / Doog 
terge moede gemaakt / aan’rfweeten geraakt zijn. Doch dewijl het fweet 

ban’ gamtfche chaam af drupt / en nochtang níet ober al Siver leberd / 
zoo fan het feet geen Siver weezen. J 

Anderen beweeten / dat het Der Katten afgang ig / en verdeelen alle afgang 
ín een onnutte / gelijkt ſweet / etter / en dreeh / of in een dienſtige / gelijk 
meill / en zaad tot teeling. Onder ve laatſte ſoort moet Siver gerekend woꝛ⸗ 
den; Want tig inder Daad niet anders / alg een afgang in de klierige par: 
tpen/ omtrent het baat-lid/ of mannelijke roede / Doozeeningefchapene 
Kracht gemaakt ; even gelijk De levert bloed / d' uperg en brouwen boeten 
melk / d' oozen vuiligheid / en d' Adders bergifttuffchen hun tanden voort⸗ 
bzengen. Ondertuffchen zijn de Karten mer hun Siver verlegen waarom 
zp steh * zelve kwijt maakten met hun lichaam tegen de baomen aen te Binz 
ben / cn aan De geenen / Die” in De hoopen met een Lepel afſtryken / vriend⸗ 
fchapbewijgen. 3 J MRE 
Doch beven alle Wild leverd Nieuw-Nederland jaarlijks ſtijf tachentig 

buizend Bevers. Plinius verhaald / dat deeze beeften hun Swezerkens afs 
biten/ ende zelven den Jaagers vertoonen; alzo ze om de fweezerkeng/ 
welke een zeer Dienftig geneeg-middel zijn tegen onzinnigheid / nageboorte / 
ophouden Der ffonden/ hoofd ſwijmeling/ jicht / verlannning / buik-en 
tand- pijn / verduiſtering ban oogen / vergift / en voet · eubel / gezocht woze 
den. Doch Plinius taft hier bijfteer mig in; Want de Bevershebben zeer 
Kleine Sweezerhens/ welke zoodanig aan 't rugge-been binnen in ’t if 
baft zijn / dat ze de zelven niet konnen kwijt raaken/ dan tegelijk met Get - 
leven Booꝛts leeben ze ín 't wateren op't land / bp troppen tefaamen / 
ín neffen van hout getimmerd ober foopende wareten. Deze neften berdies 
nen een ongemeene berwendermg en worden aldugtoegefteld. De Bevers 
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Brengen eerſt te ſaamen alle fog hout, ’tgeenze langg de Aivier binden ; 
en wanneer dit hout nret toereiken mag/ bijten zein ’t naaft-gelegene bofch 
de fmakelijkfte boom-baften condom af; berbolgeng ſchaaben ze met de 
flag-tanden/ waar ban ’er twee boven/ en zoo veel onder aan 't voorſte 
tand-bleefchj uitſteeken / door De (fam heen/ tot Dat de boom neder balt / 
wanneer zy vorders de ſtukken op de zelbe manier kozten/ nadat de voor⸗ 
genomene timmering bereifcht. 'tABijffe voerd de ſtukken op de rug / ent 
't Mannetje beftuurd de zelbe van achtecen/ op Bat ze niet af cn halten. 
De Neſten vijzen kantig tot byf berdiepmgen hoog / en zijn ban boven tes 
gen deregen met lep toegefmeerd. Fn t midden iS cen doorgaande opes 
ning/ om/ zoo haaft zp menfchen berneemen/ ín de ſtroom te honnen 
Duiken ; ten welken einde ook bp beurten een uit den hoop ſchild · wagt houd / 
en ’$ winterg een tweede / Doo geduurig beweegen deg ftaartg 't water belet 
toetebgiezen. De ftaact ig platachtig sonder hair/ en ’t aangenaamfte 
bleefch/ datergeng boog lekkkeenp geſchaft kan worden. Ep dzaagen zes⸗ 
tien weeken lang / en krijgen eeng in't faar hier fongen/ bie even als fange 
Winderen ſchreyen en zuygen; want de Moeder vijft op haar achterfte poos 
ten/ en geeft ’telkkeng aan twee ieder een borft / alzo de wijfjeng maar twee 
borſten tuffchen de booefte beenen hebben / welke Dre der honden niet onge: 
lijk zijn; maar d' achterften zijn ban een andere gedaante / en komen met 
bie Der Banzen eentger maate overeen. Nan weder zijde deg ſchamelheids 
leggen twee gefwellen / binnen bpzondere bliezen befloten. Hit de fchamelz 
beid (weer een olpagtige vogt / met de welke zp alle de deelen des lichaams / 
Die ze bereilien hennen / fmeeren/ om niet nat tetwozden. Pan binnen gee 
Ijken ze na een opgefneden barken. Zp leeben bp bladeren / en baften ban 
boomen / en Beminnen hun jonger ongemeen. De wind-hairen/ Die boz 
ben de rug glimmend uitkijken / ballen des Zomers af / en waſſchen weder⸗ 
om tegen den herfſt. Zy zyn zeer host ban hals / hebben ficche zenuwen 
en ſpieren / maaken ín’ warcren op’t land een ſnelle beweeging / en bijten 
zeer vinnig van zich/ wanneer ze ban menfchen of honden bezet zijn. 
t Aechte Caftorium, zoo hoftelijk gewaardeerd bp de Beneeg-meefterg/ Caſtoriam 
zijn langwerpige Sweezerkens / niet ongelijk een cimpelige peer / welke hoedanis- 
aan't psbeen der Weber-wijfjeng baft hangen. d’ Fndiaanen karven de 

klootjens der Mannetjens / dewijl ze/ gelijk beel Beleecden berkeerdelijk 
gemeend hebben/ geen Caftorium uitmaaken / ander hun tabak. 
Oack heeft men hier zeer ſchoone en koftelijke bzuine Otters, mooie Vif- hen erdee 

fchers, en Kateloffen , welche ten naafte by bellen alg Leeuwinnen hebben / Beinen. 
gelijk ze ook omtrent zoo ban gedaante zijn/ Hoch kleinder / en Koster ban 
ftaart. Oak vind men er Efpannen, Welke men in Pederland Schobben 
noemd. ’t Del deezer Beeften ig een zeer warm bant / en ongemeen gezond 
boo? iemand / die zich bezeerd of verlemd heeft. Als ze gebzaaden zijn / is 
bet vleeſch aalt zeer goet om teeten ; maar vermits zp uptermaaten het val⸗ 
len/ zijn ze geftoofd beeltemagtig. Ook zijn ze niet onbermaakelijk om 

te bangen/ door dien ze in holle boomen hun boozraad boorde winter ma: 
kende / uit de Wellen zn oak zeer — komen / als om te dzinken / en id : 
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hun keibbelen en ſpoor op d' uiterſte ſchorſen Der boomen nagefpeurb zijnde, / 

in de boomen nedergebeld Worden / daar zp dan wt komen loopen / gelijk 
of zy dronken en durzelig Doo? het ballen waren/ aldus eindelyk tor vers 
maak der Jaagers hun leeven laatende. 
K Bech ’er oak Beel Maarers, en fwacte en graauwe Enkhoorens gezien / 

waar ban ’er ſommigen berfcheidene roeden ber konnen vliegen / alzoo zp 
zekere Dunne bellen hebben / welke aan beide de zijden ban De boorfte tor de 
achterfte pooten reiken. Wanneer zp deeze bellen uitſprepen / en open 
flaan/ zeilen zu met een ongeloofelijke caffigheid daar op heen / Waar zy 
Weezen Willen. à 
Men ziet ‘er ookk Aardkoerkens , Engelsdaffen, Trommelflaagers , en 

berfcherdene andere ſoorten; doch dewijl eng de natuur der zelver niet zeer 
tel bekend ig / zullen wy daar over heen flappen. 7 
De lucht boven Nieuw-Nederland heeft ook alderlef gebogelt. Behal⸗ 

ben de Havikken, Sperwers, Steen-krijters, en andere Roof-vogels/ ig 
alhier oberbloed ban Arenden, welke onderling onderfcheiden zijn ; want 
fommigen zijn graauwagtig / en anderen bzuinder / bebalben ’t hoofd/ 
hals / ftaart / en flag-penuen / die een ſpierwitte verwe vertoonen. Zy 
hebben altemaal een baft lichaam, beenderen zonder merg / De klaauwen 
een mang binger lang / de (nebbe ſterken krom / De herſſenen droog / de 
oogen Klein cn hol / de bederen hard / de vechter boet grooter alg de flinker / 
doch beide lelijk / ’c bloeù grof / en d' afgank zeer ffinkend. Zp onthou⸗ 
Den zich meeft in oude boffchagien / welker grond ban ruigte ontblood legt ; 
alg ook nebeng 't water / dewijl zp op Viſch aazen / en allerlei gevogelt 
berfcheuren / en zelfS Konijnen, Haazen, Schild-padden, en ander vier⸗ 
voetig gediert ín De lucht weg fleepen; fa taften elkander dan / Wanneer ze 
berhongerd zijn. Sommige Arenden bliegen ten buit op den middag; an⸗ 
deren met het vijzen Der Zonne, Zp ballen gelijk een blikfem opt nage⸗ 
faagbe aas / en Drinken weinig / dewijl’ bloed der beeften Gen boo? drank 
berfircht.  Zpzijnuitfteekend geil; zulkg dat zp meee alg dartig maal des 
daags tefamen bermengen/ niet alleen met haars gelijk / maar zelf8 met 
Wolvinnen, en met De wijffeng der Havikken. De groote eperen bzoepen 
zp uit in Dartig dagen / Be kleinder in twintig / en krijgen doorgaans twee 
of Drie fangen / welker oogen zy tegen de Zonne-ftraalen heeren ; want inz 
Dien ze Dit krachtig licht zonder toeluikken befchouwen kennen / voeden 
33e op: doch Die deeze proef níet konnen uitftaan/ Worden buiten t neft 
geworpen. Als de jongen beginnen blug te zijn / Worden ze ban Dd’ ouden 
bohen (nde lucht gevoerd / en aldaar aan haar zelfs gelaaten ; maar 300 
ze noch níet genoeg bliegen kennen / onderfcheppen hen d’ oude; doch inz 
Dien ze bekwaam zijnten coof te bliegen/ Wozden ze vand' ouden weg gez 
faagd. Herwondereng waardig fg hun gezicht; Want verre buiten s mens 
ſchen oog onder de wolken verheben / beſchouwen zeechter 't hleinfte bifchje 
inde ſtroom / en een fchuilende haas tuſſchen De firuikken, Hun adem fiinkt 
zeer lelijk / waarom ookbe de lichamen / daat zp aan knaautven/ haat 
berrotten. Hoewel ze zoa ongemeen gert zijn/ gelijk hiet boor gezegt ee 

— en 



Eduward Melton door Weft-Indien. 151 

ben zeechterzeer lang / en ſterben meeft door honger / dewijl Be ſnebbe door 
d’ ouderdom zoo getweldig krom wafcht / dat 3pze niet konnen openen ; 
waerom zp eindelij kint opperfte des luchts tegen De Zon invliegen / in de 
koudfte ſtroom nedervallen / hun bederen niet zonder klam ſweet uit pluis 
zen/ en alzoo Den adem geeben. 

Behalven de genoemde Moof-bogelg/ valt hier een oberbloedige menigte 
ban Rijgers, Pitoors, Ravens, Kraayen, Uilen, Swaluwen , Vinken, 
Ys-vogels, Tuin-fluipers, Korhoenders, Faifanten, en Winter-koninx- Jt 
kens. Onder beelen munten uitde Spechten „met ſchoone hederen en huiz * —— 
ben. Deeze pikken groote gaten in De boomen / en maten hier dooz een PPP 
geluid / alg of ereen hoop hout-hakikers aan't bofch atkeidden. De Dui- 
ven bliegen bp zulke troppen/ dat d' Indiaanen met opzet na de Beoep- 
neften behuizen / alwaar de Jongen / met honderden uit de neften geftoo: 
ten/ een maant lang boo? ’t gantſche huiggefin ten ſps verſtrekken 

Boꝛders ziet men hier een wonderlijſt bogeltje / ff cen Duim lang/ Lol Aardig vo- 
glinfterende bederen/ zuigend aan bloemen/ gelijk de Bpen. 't Is zoo sive 
teder / Dat het / met water geſpuit / aanftonds komt te fterven. 
In delente en herfft geimmelen de watecen alter ban Swaanen, Ganzen, 

Pijl-ftaarten, Teilingen, Smienten, Duikers , Aalfcholfers, en Pelikaa- 
nen; behalven ander bzeemd flag/’t Welk Europantetenkend. De Difch- 
rijke ſtromen en meiren berfchaffen Steur, Zalm, Karper, Baars, Snoek , 
“Vooren, Bliek, allerley Aal, Spiering, Zonne-vifch, Den Pott in fmaakt 
gelijk / en Gulletjens , Die zich bp Water-ballen laaten grijpen. De zee lez 
berd Krabben, meten zonder fchelpen/ zee-hanen, en Paardtjens, Robben, 
Kabeljauw, Schelvifch, Wijting, Haring, Makreel, Rog, Schol, Bot, 
Steen-brafem, Schild-padden, en Oefters, waar ban de fammigen cen 
boet lang zijn / en paarlen hebben / Doch een weinig bzuin. 
Onder vergiftig Gediert/ ’tgeen Nieuw-Nederland kweld / is De bzeez gat⸗ 

fclijke Rarel-flang. Deezʒe is veelverwig / heeft een Dikke hop / bier lange 
fcherpe tanden/ en een hoornachtige ffaart/ met leden ober malkander 
meet of minder berdubbeld/ naiederg ouderdom; Want jaarlijkg groeid de 
ſtaart een lid uit. Wanneer hp bijten zal / ontftaat’er een pfelijk gebomz 
mel doo het fchudden ban deeze ftaact ; berbolgeng fpert hp cen wijde belt 
op / welkerg bovenfte berhemelte een blaauw blieg heeft / Dubbeld over 
malkander geflagen/ Waar uit hp een doodelijk bergif tuffchen de tanden 
fchiet. Die van dit ongediert gekwerft wierd / zou beel befwaarlijker te 
genezen zijn / indien het Held niet een herlzaam tegen-gift berfchafte /’t wellt 
D' Fndiaanen geftadig bp zich draagen / am zich tecftond Daar ban te Diez 
nen / indien 3e doo, dit afgrifelijk beeft oberballen mochten worden, pe 
t Wendden en keeren van het jaar / en tijd-refiening / houd men daar te [178 

lande/ algin Nederland; en hoewel deeze Landen ín be gelegenheid bande 
zuiderlijke bzeedte beel van den ander berfcheelen / zoo berfc heeten ze noch⸗ 
tang na adbenant zoa beel niet in °t temperament ban ſtoude en hitte; zullis 
Dat De jaat-getijben omtrent De zelbe ſtreek / als in Nederland hun aanvang / 
en einde nemen/ en ook bp na de zelve gemaklien en ongemakken onder wozs 
pen zijn, | VYE- 

Duivene 

Viffchefi, 

l-lang, 
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Geftalte en aard der oorfpronkelijke Inboorlingen van 
Nieuw-Nederland. Hun ſpijze en voedſel. Hoeda- 

nig zy hun Gaſten onthaalen. Hun Kleeding en Cieraa- 
den. Gedaante hunner Huizen, Kafteelen , en By-een- 
wooningen, en manier van de zelvente bouwen. Wij- 
ze van hun Huwelijken, Echt-fcheidingen,‚&c. Vreem- 
de gewoonten omtrent het baaren der Kinderen. _Merk- 

„waardige Begraavingen , en Rouw-klagten over Doo- 
_den. Feeft-dagen, en Raads-vergaderingen. Raads- 
pleegingen met den Duivel, Betooveringen der Duivel- 
jaagers, &c. 

D E geftalte der ooafpronkelijke Fnboorlingen des Lands / zoa wel bart 
de Mannen / alg bande Bꝛouwen / is gelijk het gemeen en wel gez 

fpronkelijke poportioneerd flag van Pederlanders in langte / en in Dikte, _ Dan leden 
idee zijn 3p gaauw en (wach / konnen geweldig loopen / en treffelijk op den 

Duurgaan. Cot alle vzywillige lichamelijke oefeningen zijn zp zeer bez 
Kwaam; maar tot {waaren en fangduutigen arbeid / die maar eenigfing 
flaafaatig ſchijnt / zjn zyu / inzonderheid Get FD an-bolck / gantfed on⸗ 
willig; ook ſtellen zp alle hun zaken daar na aan / Dat sp niet Heel behoe⸗ 
ven te doen / of t arbeiden. Mis gebooꝛenen / of wan-fchapenen woꝛ⸗ 
Den zeer zelden onder hen geſien; zy zijn in tegendeel altemaal tank en Wel 
gefteld van leden / zander dat men eteenige uitfttehend ſwaare / groove / 
ofbertelichaamen onder bind; en hoewel / door den bank te rekenen / De 

_ natuur hen met geen oberbloedige wijsheid begaafd / en dat ook hun befte 
berftanden zander konftelijke oeffeningen berouderen moeten / bind men 
ook echte onder hen geen gekhhe/ Dolle/ of vaazende perſoonen. Zp bal: 
fen in ’t gemeen / zoo mannen alg brouwen / bzeed ban ſchouders / en (mal 
ban middel. _ Dem hoofd-haie is althd / eer Get dao? den ouderdom bere 
anderd / pek-fwart/ gantfch fluit zonder He minfte krulling / en bp na 
zoo hard alseen paards ftaact. Alle andete koleur of flag ban hair houden 
sp voor affehuwelfjk lelijk, Op de borſt / onder d' armen / en aan He kin / 
gelijk ooft op de heimelijke plaatfen des lichaams / keijgen zp gantſch Been 

o 
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of Jeet weinig hairs; en indien zp op de boornoemde plaatfen al iets rije 
gen/ plukken zy't mer De wortel uit; zulks Dat het zeer zelden weder uits 
ſchiet / als bh ſommige oude mannen / Die hier en Daar om De kin twel wat 
ftoppelig zjn. Altemaal / 300 mannen alg berouwen / zijn zp ſchoon ban 
gesigt/ alg hebbende d'oogen zeer bruin / en helder ; en unſteckend wit 
bantanden. Stiß-ziende / of fcheelen/ bind men er zeer weinig; en ban 
Blind-geboozenen heb ik er noait gehao2d. anneer zp oud worden / herz 
minderd hun gezigt ; doch zoa fchielijk niet / alg onder D° Europeërs. Lun 
Koleur ig door der bank niet zoa Wit alg d'onze; heewelinen ’er weleenigen 
bind/ Die zeer helder zijn / cn Dat ze meeft altemaal blank geboozen worden. 
Gemeentijk zijn ze wat geelachtig / gelijk de Heidens / welke men in Enge⸗ 
land langs t land ziet loopen / of gelift de boeren / Die gelijk zy lieden / alz 
tijd ín ’t veld berkeeren / zonder zich Loo? de zon of lucht te wachten ; Want 
De geelheid / Dien zp hebben / is geen mangel in de natuur / maar alleen eert 
tocval ín De leeden / ontftaande uit De herte der Zonne/ Die hier wel zoo 
kragtigfchijnt alg in Nederland. Echter is deeze geelheid / Daar zy / den 
een meer alg den ander/ doch nochtans aftemaal aan baft zijn / zoodanig 
uiet/ of mien bind onder hen / zoo wel onder de mannen alg onder de vrou⸗ 
wen / fraape bebatlige perſoonen / en aangezigten/ Die zelfs in Europa 
hiet boerdetelijkften gehouden zouden wosrdert, ON: 
d Ooefponketijke Gugeboorenen (Want hu zijn ‘erook beel Ingeboore⸗ 
men / díe niet ooefpzonkelgk van daar / maar uit Kriſtenen gefprooten zijn) 
worden / hoewel ze ín beel berfcheidene geflagten beftaan/ echter band’ on: 
zen met een algemeene naam Wilden genoemd; Welke naam / boor zoo keel 
ík heb ſonnen navorſchen / hen in't aldereerft / Wanneer de Kriſtenen daat 
ſiwaamen / gegeeben 18 geweeft/ en zeker niet zonder reden; Want boo? 
geeft en hebben zy geen Aeligie / of 300 ze die al hebben/ 18 ze zoo weinig / 
dat 3e daar genoegſaam Wild ín zijn ; ten anderen zijn ze in't (uk Van ?t 
huwelijk; onderfcheid ban eigene land-gronden / en algemeene wetten / 
zoo betfchillende/ Dat ze wel Wilden mogen heeten / om Hat ze daat mede 
fchier in't wild handelen. — | 

Waarom 
Wilden ge- 
noemd wor= 
den. 

Zp sijn in hun ſpyſe en drank / alig"teok op hun Feefi-dagen / gantſch Hun fpijfe 
miet overdadig / dartel / of Koftelijk ; maar genoegen zich Uebtelijk /\ args voedieh. 
zp maar iets hebben om He natuur te boeden / en den hongeren dorſt te verz 
gadigen. Ook gaar het onder hen niet / gelijk iu kriftencijk / dacd’ Ober⸗ 
ſten / Edelſten / of Nyliſten / een beter tafel houden alg een gemeen mans 
maart hun ſphſe en dank is genoegzaam overal Bp alten / ent allen tbe / 
na thds gelegentbeid eendechande. Bun gewoontiken drank: is water uit 
fonteinen / of fecbende Welten. — Dzaiven-mat/ wanneer ?’t indertijd is / 
drinken 50 varſch ap / zonder & oort tot wijn té maaken. Wier / brande: 
wijn / of ſterhen drank /- (8 onder Geniet Bekend /° ten zubyeenigen / die/ 
onder De Briftenen berkeerende / geleerd hebben / Dat Wier en: wijn beter: 
fmaakt als water. Hoewel d° Gndiaanfehe taaten verſc heiden / ende alz 
temaal zeer vijk zijn / is er echter geen: een onder / Die een woozd heeft / 

ſchap 
daar ze Dronken mede können id ‘tant zp noemen de d2onlien: 
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fchap Gekheid, en Be dronke luiden Gekken. Wanneer zp onder d' En⸗ 
gelfchen/ of onder d' Hollanders / beel verkeeren of centgen Den Drank 
bekomen konnen (want de meeſten tillen gantfch geen drank proeven) 
zóu zy zoo gulzig in?c Drinken / gelijk beeften / en hebben gemeentyk alte⸗ 
maai een zeer smocpelijken dronſi; Waaron: bet wel ſtrengeljk verbooden 
word ſterke dranſtaan hen te berkoopen; re meet / dewhl ze geweldig licht 
daar dear beBangen Warden ;’ maat wanneer ze 't een wemigje gewent zijn / 
leeren ze al zoo braaf ſwelgen alg De Kriſtenen. Flerechn / Podagra / puuftíz 
geen roode neufen/ of Biergelijhe ſnaaren / zijn onder hen niet bekend ;-noch 
vof geentoevallen / die op en uit dzinhen volgen. 
Pun Spijs is gemeenljſt alderhande Biſchen VBleeſch / na de tijd ban’t 

faar / en de gelegentheid des Lands / daar za in verkeeren / medebrengt. 
Geen hovpaardp/ of zonderlinge wanieren hebben zp in het Bereiden dev zel⸗ 
ben; maar kooken de Ditch of 't Vleeſch flechts in water gaat /zonder eenige 
kruid / zout/ of finout/ Daar bp tedoen. Ook weeten ze ban geen ſtooveñ / 
fmoozen/bakken/fcuiten/ of tet Diergelijkg; en ook zelden ban eenige koft te 
berwarmen/ of op te braaden / ’t en zp Kleine ſtukjens vleeſch / en viſchjens / 
en dat nach meeft alg zp op de reize-of ter jacht zijn/ en geen andere gelegentz 
Heid hebben. Moor 252009 gebauiken ze Mayes of Turkſche Tarw, Die hun 
rouwen (Want sp weeten ban geen molens) Kloppen / of flampen/ en 
tarkoeken bakken. Ook werpen zp dat geftampte meel / gelijk Wop ’t gort 
en de rſt doen / fomtijds in de pat bp het vleeſch; maar hun gemeen Hoed: 
fel / en Daar zp dit koorn meefttoe gebruiken / ig Pap, Welkemen Sapaan 
noemd. Deeze Pap ig 300 gemeen onder hen / Dat ’erzelden een Dag voorby 
gaat / of zpeeten zez zullis dat men bp na op geen uur ban den bag in’t 
huig van een Wild komt / of-men ziet er zodanige pap eeten / of toeberei⸗ 
den; want zy zijn Daar altemaal / vuden en Jongen / zoo zeer toe gewent 
en genegen / dat wanneer zp malkander./ of De Nriſtenen / komen bezoe⸗ 
ken / hũn eerſte bzaagen daar na is. Bok kooken zp daar dikwils’ / wan⸗ 
neer zy er gelegemheid toe hebben / viſch of bleefch onder; Doch zelden 
varſch / maar in’t gemeen eetft hard gedroogd / en tot meel geſtampt. 
Deezehroft gebruiken zp meeft-in?teinde Des winters. / en in t aankomen 

“Dee faarg / als de jagt gedaan / en hun meefte voorraad berfchootenig. Zp 
gebzuiken ook beel Eurhfche Boonen / welke zp voor eene lekkernp houden / 
als ʒe met varſeh bleefchin lang nat gekookt zijn. Vorders nuttigen zy tot 
ſphs en onder houd alderhande vleeſeh / viſch / en beuchten / die t Tand 
voortbrengt; doch zp houden geen gewoonlijke of gezette tijd om C eeten ; 
want 3p oordeelen 't beter teeten / anneer ze honger hebben. Pun maagen 
en liehaamen hebben zp geweldig onder hun bedwang ;, want met zeer 
weinig zullen zu zich fomtijds vier of vhf dagen Weeren te behelpen ; maar 
alg’t daarna weer ruim or komt / konnen zy hun achterftal met een vaerd 
inhaalen/ zonder hun maagen daar 9 te bederven / of 'er zich van te 
worden ; Doch hoewel zy doo? ben bank kloeſt konnen eeten / binder men 
echter geen oherdaadige vꝛaaten onder, Plichtigheden ban hoog of laeg te 
zitten / eerſt of laatſt soe se taften/ heb ih nooi; onder hen konnen berte 
Elie) j en, 
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en. Zp nooden malkander zeer zelden / alg op groote Feeſten; maar Die 
bp hen in huis is / Wanneer’ op een Schaffen. gaat/ Deelen zy mede, ban 
Hun koft / zonder dat zp ‘er geld vooz willen neemen; want Dat is gantſch 

& 

geen gebzuikt. Als zp iemand onthalen wilten/ zerten 3 hei boo? Staarten — 
van Bevers, *t geen eenzeer bet en lekker bleeſch 18 / ‘IT waalefs-hoofden , en ons 
gebraaden Mayes-Koorn, ’t welk zp tot meel ſtampen / en mec heel het ren, 
bleefch-nat begieten ; ook met Kaftanien , Die eerſt een walletje opgezooden/ 
berbolgeng de fchellen afgedaan / en dan gebrooken / en met vleeſch· nat en 
geer ber geſtooft woꝛden. TREDEN ROT F 
Als z3p op berre reizen ter jagt / of ten ooꝛlog zullen gaan / Daar zp. wee⸗ 
ten of bermoeden geen boorraad te zullen vinden / verzien zy zich met meel 
van gebraade Mayes, t geenhen zoo ſtrekkeljk en boedſaam is / Dat zp zich 
ín een klein zakje boo? beele Dagen konnen voorzzien; Want dit meel zoo gez 
weldig ingetrokken zynde / konnen zy des daags geen vierdendeel ponds 
Daar bannuttigen / bermits het niet zoo haaſt vogtig word / of’t geeft we⸗ 
Ber uit. Wanneer zp honger hebben / neemen zy Daar een handtje vol af / 
en drinken eens toe / daar zy borders dan weer cen dag op teeren lonnen. 

Hua klee⸗-⸗ 

ad 

Meeſt altemaal hebben zp eenderley ſſag en ſatſoen ban Hlecding/ en ding en Cic zijn daar gantſeh niet peagtig of overdadig. in ; niettemin zijn de brouwen 
eenigfing tat zich op tefchikken genegen; doch’tkanin lang wiet Gaalen 
br d hovaardy der Europifche brouwen: ’t MPan-bolk gaat cot twaalf of 
Dartien jaren toe naakt; Doch de Meisjens bedekken zp gemeenlijk bur 
fchamelheid zao rag zp beginnen te loopen, lie dzagen zp cen band or den 
middel han leer / / Walbis bin / balein / ef zee-Want/ zoo zy ’t hebbe, 
Dooꝛ deeze band ſteeken de Mannen cenlapduffelslaakiem/ ruim cen half 
el bꝛeed / en negen vierendeel lang / achter en baar Deur: Deeze lap gaat 
hen tuſſchen de beenen / en hangt noch een vierkant ſtuk achter en boor 
ober. De Drouwen hebben ook een lap laken omc lijf / ban boller beeedte/ 
en bóf vierendeellang. Weeze hangt totop het halbe been / en is zoa beet 
alg een onder-rok ; maar naaft het lijf / onder den lap / hebben zp cen Har⸗ 
ten-vel, Dat ook rondom gaat / onder aan met tippen /-en Beel Dunne nez 
ſteltjens / Die daar zeer geeftig aan gefneeden ziün-- De bermogenfte/ of 
die daar zintae hebben / neemen: ze heel-met zee-Want-uitgewerkt ; zulks 
Dat er dik wilg boo? twee of Dzie hondert guldens aan Zee-Mant tot zodanig 
een ender-roktgaat. Vorders om het boven-lijf te bedekken/ / hebben / zoa 
mannen als brꝛouwen / een ftult duffelg Laaken ban bolle breedte / dat ig nes 
gen eneen half biecendeel/ en by de drie ellen lang. „Dit ig in ’t gemeen op 
derecher ſchouder met een knoon om de middel haft gegord / hangt zoo 
boorts tot de voeten toe/ en diend hen bp daag voor ẽeñ kleed / en ded 
nachts noor een bed en dekſel. Kouſen en Schoenen draagen / zoo man⸗ 
nen als bꝛouwen / ban Parten-enElandgleet / die fommigen/ doch gez 
beurd zeer zelden ook met Zee-want gantfch koftelfjk uptwerken. Ee⸗ 

‚migen maaken ook ſchoenen van Mapes ſtroo; maar ze konnen niet lang 
Buurten; Doch de meeften koopen tegenwoordig hun ſehoenen bande Ltt- 
ftenen / en daar bevinden zy zie bbeftbp., ht radeln loonen meeft ie 

2 ma 

* 
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maal blootshoofds / en de brouwen met het bloote hair / dat achter toege⸗ 
bonden / en tot een-tuit van omtrent een hand lang / alg een Beberg-ftaact 

opgevouwenig; Giet over word dan een bierkante kap getrokken, die dik 

wils met Zee- want koftelijk uitgewzogt 18. Als sp sich wat bupren gez 
meen opfchikken willen hebben zp een Spanband/ van Zeewant gez 
maakt/ om’t boozhoofd/ omtrent ban zodanig een fatfoen/ alg eenige 
meenen in oude tjden Het voorhoofd· ſpanſel geweeftte zijn. Deeze Span- 
band houd de hatten baft/ en glad in o2der bp malfkander ; komt ook ach⸗ 
ter aan de hait-tuít met een ſtrik baſt / en fteekt zoo heel cierlijk en leebendig 
op bet fart hait af. Om den halg gebruiken zp mede verſcheidene Klei⸗ 
nodien / Die meeft ban Zee-want gemaatie/ en bp hen zeet koftelijk en zoo 
waardig gehouden worden / alg onder ong de Paerlen. Ook hebben fp 

doorgaans fnoeren ban Zee-want om D'handen/ en aardig · gewerlite fi⸗ 
guurtjens op de bozften/ Die half bloot, of niet feec naauw toegedekt zijn. 
Peelen hangen ook wel koftelijke banden ban Zee-Want am den middel / 
en zeer fijn en koſtelyk gocdtje door hun oozen. Dok ſchilderen De brouwen 
en brÿſters / als fp op’t fchoonften netſt opgepronkt zijn/ hun aangefigs 

_ ten heel weinig / ofte gantſch niet / alg alleenlijk hiet en Daar met een ſwart 

Winter- 
kleederene 

ffipje / en ſtellen Daar bp een Geel deftig en ſtemmig weesen/ daar alle Dar: 
tele wulpsheid t'eenemaal ban verbreemd ſchint te zijn/ meer alg’ wel in 
derdaadig. 't IRan-bolkt fchilderd fich overal; maat meeft het aangefigt - 
met beelder hande bonte koleuren; zulkg dat / Wanneer men fe niet gewent 
is aldus te ſien / men hen niet hennen kan. Poꝛders fien (pp daat zod ftatig 

entrots by / dat fp hun gefigt / te weeten als het Prach-tijdi8/ niiet eeng 
berdzaapert willen, Daar bp hebben ſommige noch een ſiring ban feer lang 
en fchaon rood geverft Harten⸗ hair om't hoofd / omtrent in zul een fate 
foen / als men de ſtraalen om't hoofd der Sancten en Sanctinnen gez 
woonlyk fchilderd ; ook flaat het niet oncierlijk. Noch hebben fp ſiort hair 
heel fijn en glanfig ín blegten op hun hoeft hangen, Als een jong Geel 
Bug opgefchiktig/ mag men hem naauwelijks toeſpreecken; maar zelden 
komen fp met alle deeze bercierfelen boo? ben dag / ‘ten zp in't beft ban hun 
feugd; anders zijn fp altemaal van natuure moofig en onachtfaam ober 
bunlichaam, Des winters) wanneer het Koud is / ſet men noch vzouwen / 
noch kinderen; maar fp blyven ín huis / en deklien ſich gelijk hier boor 
gefcat í8/ met duffels / die ſommige ook wel Dubbeld neemen. Boozts 
tapenen fp hun lichaam tegen De koude met Beeren en Efpannen-bet/ 
geen fp op hun bel fmeeren/ enmet mouwen en lijven ban Weeren-huiz 
Der te draagen. Ook Hebben fp Rlederen ban IDefelg-/ Beeren · / Par: 
ten-/ en @lande-huiden/ Daar fp de Winter fraaitjeg mee wederftaan 
konnen. Fn'thort/ fp Gebben Klecbing tet nood / om Gun lichaam te 
Bedekken / en die koude te wederftaan ; maat om er mee te pronken / daar 
tweeten fp geen raad toe. Dan wit linden placht men onder ben niet te wees 
ten; maar tegenwoo:dig beginnen fp geweldig na hembden te fien / welke 
fp van ong Bolk / of ban d’ Bollanderg koopen / en die fp menigmaal zoe 
tang ſonder waſſchen dzaagen / tot dat fe t' cenemaal berfleeten zijn. — 

un 
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Hun huizen zijn meeft altemaal ban een zelbe fatfacn/ zonder cenigebp- Hen Huy- 
zonder Koftelijhheid / of zindelijkheid/ en aldus gemaakt, Als men daar sier van ze 
een huig groot of klein. (bant zp maaken Die bp wijlen wel eenige honderd zelven ve 
boeten lang / dach nooft meer alg twintig. boeten bzeed ) bouwen zal / bouwen. 
fieekt men lange Dunne gefchilde Noote ſtokken in de grond / zoo wijd ban 
malkander / alg men ’t huig hebben wil / enzoolang opderp, alg 't wezen 
moet. Deeze ſtokken wozden dan cond obergeflagen / en aan malkandez 
ten baft gemaakt op de manier ban een Galdery· Wan legt men van't een 
einde tot het ander / dwars over Deeze ſtokken / vichels geihk gekloofde lat: 
ten ; maat alg de huizen groot zijn / neemt men die onder bep wat (waar: 
der / ent opwaarts na advenant / omtrent een boet ban malkander / gez 
lijk be latten opde daken. Dit word dan met heele taape baften oberal zeer 
wel beczo2gd/ ent is alles / op dat het te beter Duuren zal/gefchild; want dan 
komt "er De wurm niet in. Bervolgens gaan 3p boo2t/ neemen De baften van 
Gffen/ Ppen/ en Baftanie-boomen ; en zoo het diep in de Zomer ig, zulke 
dat deeze niet en (chillen /en dat zp evenwel baften ban nooden hebben/ nee⸗ 
men zu Imbeeren / dat omtrent de waterkanten waft en zijn baft wel loft / 
al is t ook noch 300 dꝛoog. Met zulke baften/ die omtrent een vadem lang/ 
en matelfjk beeed zjn / oberleggen 3p/ De gladde zpde binnen keerende / 
t gantfche haute gebaart/ zoodanig fkaande/ gelijk gezegt is / tot boven toe/ 
opeen boet na aan malkander/ en binden’t/ daac’t bereifcht word / wel 
ter deege vaſt. Zoa'er een gat of fcheur in de baftis/ Dat weten 3p zeer net 
teftoppen; ook laaten 5p be baten boor ’t krimpen ober malfander fchies 
ten; Kozt om zy maaken 't zoo / dat hun huizen vegen en wind buiten hou⸗ 
den / en maatelijk warm zijn; maat ban kamers / zaalen / of kabinetten 
daat ín te maaken / weeten zp gantfch niet af. Midden in ’ huig flooken zu 
langsheen) ban het een einde tot het andee / zulks dat die opening / Welz 
he/ gelch gezegt is / ín’t midden gelaaten ig / voorz een ſchoorſteen ver⸗ 
ſtreckt om den cookteloffen. FBenigmaal bind men ’er in een huis zeven⸗ 
tien of achtien Duiggezinnen / doch minderen meerder / na dat de huizen 
groot of klein zijn. ’t Puur legt in't midden / en de menfchen zitten aart 
weder zijde ; want ieder Weet zijn beftekt / om pot/ ketel / en wat fp voorts 
bebben/ telaaten/ benevens gelegent heid om te flaapen. 

Inde Dorpen / en Bafteelen / maaken fp altijd aften goed werk / tot Geaaanse 
de plaats. Gn’t gemeen/ of alg 3p’t foo krijgen konnen; verkieſen fp / van hun Ka- 
tot het bouwen ban hun Wafteelen/ een hooge of ſteile berg/ omtrent een “eeen. 
water of rivier gelegen / dDaar’t niet gemakkelijk op te komen / en dikwilg 
maat een zijde begankelijk is. Ook fien ze Daar altijd na/ dat hp boben 
plat eneffen valt, Deeze Hrafteelen omringen fp met een zeer ſwaar 
houte flaaketfel/ op een fonderlinge manier ruitg-wijze door malkander 
Aret Want eerft leggen fp langs de grond cert ſwaare boom/ met 
omttjdtg noch een lichter daar boben op / zoo wijden breed / alg fp 't Fon: 
bament begrijpen willen ; dan zetten fp ſchuin in de grond aan weder sijde 
fware erke paliffaden / Welke boben Daar fp ín gelaaten zyn / om malkan: 
der onder te Dichter se Weegen / mer * cuig dooz malkander ei 
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Hier word ban weder een boom ingelegt / ’ welli een heel baft werk geeft. 
Ook fraan De paliffaden twee dik; zulks datfe genoegfaam beguaam zijn 

om ten bao een fchrelijken overbal Det panden te bebzijden ; maat Lan. 
gosdijnen / punten/ en flankeecingen/ hebben fp geen kennis. 
Zp maaken ook hier en Daar op het effen of laage Land/ omtrent hun 

Plantagien/ wel eenige Fortjens booreen aanloop / om hun wijven en 
Kinderen daar in te bergen; Wanneer fp zoo Dicht Daar omtrent bpanden 
hebben / Die hen met Kletne partpen konnen komen befpzingen. 

Deeze Fortreffen of Bafteelen achten fe feer hoog / hoewel fe ín der daad 
feer weinig te beduiden Gebben / en Dat fe hen in oorlogen met de Kriſtenen 
meer kwaads alg goed Doen. In foovantg een Vafteel ſettenſe dikwis 
twintig of dertig huifen/ tat honderd boeten / en eentge ook wel Tanger ; 
gelijk ik’er gefien heb / Die honderd en tagtig ban mijn treden konden uitz 
maaken. ®Pewijlfp ſich nu foo geweldig naauw behelpen / propt’er fulk 
een menigte ban volk bp malkander in/ Dat het ongeloofelijk is / en men 
verwonderd ſtaat / als men fe altemaal vooz den dag fiet Komen. — 

proeen-  „ Gelalven Deefe Kaſteelen hebben fp nach andere bp-een-woontnden / 
wooningen. die dorps wijſe open leggen / hebbende meeftendeel aan D'eene ztde het 

boſch / en aan d'andere zijde hun JRapeg-landen. Ook hebben fp op 
fommige plaatfen bp-cen-Wooningen/ omtrent de Waterg/ daat fp ge- 
Woon zijn alle faaren te biffchen ; bp De welken fp ook eenige plantagien 

___ maaken; maar Deef plaaten berlaaten fp weer tegen de winter / wanneer 
Verhuizin- fp in de Uaſteelen / of tn de Dichte boſſchen gaan Weonen / Daar het warm gen. is / daar fp t brand· hout dicht bp det hand hebben / en baar zp ook van 

geenerlep Wind begaan konnen worden. 1 Betrgeneeven fp fëb dan/ iu, 
plaats van viſſchen/ metde jacht; maar hun vaſte Vafteelen/ of groote 
bp-een-woontngen/ berlaaten fp felden teenemaat; anders zijn fp feet 
licht ban opbzecken / en verhuiſen / en blijven felden lang op een plaats ; 
maat voegen fich na de tijd deg jaars; want in den Zoimer/ alg er beel te 
biſſchen valt / begeven (pfict na de water-kanten en rebieren / bp de Herfſt 
en Winter / als het bleefch beft 18/ zoeken fp de boffen; 5 mtjdg / maat 
meeft ín’t3Deo2-jaar / Begeeven zp fich met menigte na DE Zee-kanten/ om 
Oefters te eeten / du voorraad op te Boen ban alderhande ſchelp · viſch / welz 
fe zu weeten ted2oogen/ en lang te bewaaten. Bip | 

Manier van _ Wat hun Wuweligken belangd / zy touwen gemeenlijk een Perouw / fan: 
Huwelijken. Ber meer/ ten zp dat het Oberften/, rijke / of magtige petfoonen zijn /. 

Die wel dikwils dzie of bieer Vrouwen te gelijk neemen / Waar toe zy De 
mooiften en naerftigften uitzoeken. _ Zelden fiet men onder Deezen / % zp 
ober D'opboedingder ninderen / Guiffelijkezaatten/ of preferentie omtrent 
den man / eenige moeite ontftaan ; maat fp gedzaagen fich in Dar alles na 
des mang welgevallen. -Jlegtigheden zijner omtrent het trouwen níet 
heel gebruikelijk; ban gelijken heeft men daar geen geftelde tjd toe; want 

fp oordeelen alleenlijk na de bekmaambeid; Bok ballen ze nier zeer bies om 
die ban te boozen te-bepzoeben. Wanneer er een Huwelyk gemaakt zal 
worden tufichen fange luiden/ die baneen ofte weder · zjden bebziend zijn/ 

geſchied 
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gefchied het gemeenlijlk met der brienden raad en goedhinden; gelijk Die 
gok acht flaan op geflacht en hoedanigheid; maar foo ’t Weouwen of Wez 
duwenaars zjn / gefchied het wel femtydg met kennis Der Beienden ; maat 
echter ig 't niet gebruikelijk De ſelben Daar mede te bemoepen. 't Man · volk / 
na dat ze van bermogen of ſtaat zyn / moeten altijd eenige Giften of veree⸗ — 

ringen aan hun Brinden doen. Wanneer de Gehoutoden nier over een hon: singen, 
nen komen/ Dat een ban beiden buiten de pot piſt / of ergeng anders een 
misverftand uit ontſtaat / neem Den JD an zijn goed weder / voft bet Wijf 
dicht af / en float ze wel ongemakkelijk ter deure uit / indien fe van zetbe 
niet weg Wil gaan; Want onder hen {8 geen Wuwelijk faa vaft of bondig / 
% geen niet van een / ofte ban beiden / terſtond gebrooken kan wozden; in: 
voegen Dat ik ’er mannen gezien heb / díe gewoon waren alle faaten van 
bzouto te beranderen / hoewel fp daar dikwils geen / of zeer wemig reden 
toe hadden. Lok ziet men doorgaans / Dat d' Echt-fcheiding meer ban 
der manen / alg ban der brouwen zijde gepleegd Word. In tſcheiden 
bolgen de Kinderen de moeder / waar na beele Natien ookk/ om zeker te 
gaan/ hun Beflagten tekenen. _ oe zp ebenwel langer im den Echt bp 
malkander blijben/ boet loffeliker en eerlijker onder hen gereekend word. 
Staande Bouwélijk 1e ’t groote fchande m hoererp of oberfpel te vervallen / 
boopnamentlijk onder de Prouwen/ Waar ban ’er ſommigen zich ook eet 
zouden laaten dooden. _ Boch builder achten zy't / foo’t bpdag/ of op overspel. 

het beld / gefchied ; zulks dat iemand daar 't geficht ban zoude konnen 
hebben / of bat ze ban de Zon befcheenen konden worden / alzoo fp geloo⸗ 
ben dat dte alle Bingen fiet. Vermenging tuſſchen ongeboudene perſoonen Noerery, 
Wad boo? geen fchande getekend / zoofichde Dochter daar maar Loog bez 
talenlaat ; tant boo? niet wozd het fchandelijk en hoerachtig gehouden / 
maat ander fing wo2d het niet kwalijk genomen / en niemand zal daarom 
faaten zodanig een ten WPuwelijk te berzoeken. ’t Gebeurd ook wel/ Dat eens 
Dochter weleen tjd lang bp iemand zal flaapen / indien hp haat maar 
kwel te breede ſteld zonder Dat fp hem echter foude willen trouwen; zelfs 
zijn ſy daar hobaerdig ep / en ſullen / Wanneer fp na de oude kant begine 
nente hellen / huntoem Daar op draagen / dat fp bp beele Overſten / en 
braabe perfoonen geflaapen hebben / gelijck ik zelfs ban D'aanfienlijkfte 
Drouwen onder hen menigmaal gehoord heb. Andien’t gebeurd / dateen 
vbꝛhſter rp word / en fitten blijft / daar fe nochtans luft tot trouwen heeft / 
foo bedekt fp haar hoofd/ aangeficht/ en gantfche lichaam foodanig / 
dater niets bloods aan gefien kan wozden/ ’tgeen Get teehen is / dat ſe 
begerig zjn omtetrouwen/ Waar op fich dan gemeenlijk Den een: of ander 
aanbied/ die aldug blindelings de koop klaar maakt. 

Zao fp binnen of buiten 't Huwelijk (wanger komen te worden / wagten wonderlijke 
ſy ſich zeer naauw boos afleg / Dat hun vrucht eenigfing fchaadelijk zoude rin 1 
konnen weezen. Weinig weeten fp ban fiekte/ of pijnelijke dagen / ges bnen het 
duurende hun bragt; en Wanneer detijd na hun giſſing / daar fp onverbe⸗ 
terlijk ín zijn / omtrent vervuld is / gebruiken eenígen/ die beducht zijn 
vooreen ſwaaren arbeid / of Die ’ hum eerſte reis ig, cen drankie / — 

au 
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ban daar groejende wortels en kruiden gemaakt word / en vertrekken bers 
bolgens gemeenlijk op eenige plaats in’t bofch/ al íS’took in't koudfte 
bande winter / daar fg fonder iemands hulp bant kind berloffen. Wiet 
toe berkiefen fp doo2gaans een flille plaars / Die bep iS ban alle winden / 
alwaar fp van matten of Diergelijke Dingen een hucie of fchutfel maaken. 
Gemeentijk word bit hutje gefteld omtrent een killerje of fpauitje ban een 
{oopend water / Daar fp hind / indien ’teen jongetje is / terftond in leg: 
gen/ eneen geruimetijd in laaten / al was t ook in't houdſt ban de win: 
ter/ omfe ban fongs op hard te leeren waden / ten einde Daar Dappere 
mannen en goede jaagerg uit boort mogen komen. Daar na bewinden 
zp ’t kind in warme bonte rokken / flaan’t ook zeer nauw acht ín d’ apboe: 
Ding / en keeren / nadat ze noch eenige dagen daar ter plaatfe overgebragt 
hebben/ meet va hun huizen en bzienden. Zp zijn zonderling níet fiek 
in't berloffen / gelijkt fp ooft geen ongelegentheid Daar uit behouden / of ín 
de kraam komen te ftecben. 

Altemaal / hooge of laege ftantg-perfoonen / zoogen zy hun kinderen 
zelfs / geduurende welke td / of ooft terwijl ze teeven dzaagen / fn fich 
tan niemand zullen laaten bekennen ; doch zp ballen niet zeer bies / al loo⸗ 
pen de mannen ondertuffchen bp een ander ; want fp beelden fig in / bat 
bet fchandelijk boo de vrugt / of boor het zuigeling, f$ Zp zoogen hun 
Kinderen door den bank cen jaarlang / zonder fich een Dag mer fpeenen te 

_ willen berhaaften / om hun mannen ten dienſt te ffaaú. Dok zijn fp ſeer 
biesen afſteerig ten tijde van hun onreinigheid / en zullen als dan zeer wei⸗ 
nig te boozfchijn komen / of zich bau 't man volk laaten zien ; Doch anderg 
fpeelen fp meeft altemaalde hoer. ‘Bok zijneenigen/ Die twee of meer wijz 
ben hebben / gelijk Bherften/ en boozname lieden / niet affieerig om een 
vriend / Die van buiten komt/ met ecn ban hun wijven Goo, een nacht te 
gerieben ; maar indien ° zonder kennis geſchied zouden (pt zeer kwalijk 
—— en Gun Breouwen Daar vver Dicht af roſſen en ten huize uit 
ooten. 
Wanneer 'er iemand onder haar komt te ſterven / zĳn fp _altemaal / 

wijze van Daar ’t Lijk omtrent geballenis/ al was t ook cen Daeemdeling / Die daar 
Bite. vpriend of maag had/ of ban temand fchiet bekend was / zeer 3029 vuldig 

om het doode lichaam ter aarde te beftellen/ Zonder de gewoonelijche 
plegtigbedentebergeeten ; en indien teen perſoon ban eenig aanzien ist / 
gaan zp daar aldug mee te werk / daar fomtijdg ietg af of toe doende / na 
de ſtaat en hoedanigheid van den Overleedene. An de ziekte ſtaan zp malz 
Kander} getrouwelijk bp/ en wanneer De ziel uit bet chaam gefcheiden 
is / Komen de naafte Beienden De leeden fivekken /_en d' oogen luiken. 
Na datze berbolgens eenige Dagen en nagten bewaakt en beklaagd zijn / 
beengen zy ze ten grave / Daar zp hen met in neer lcagen/ Maar -zetten / 
met een} teert of blok onder’ lichaam / gelijk of ze op eeù (toel zaten, 
Dan leggen ze geld; pot / Ketel / ſchotel / en lepel/ met eenige leebens- 
voorraad daar by / om zich ban te Dienen / zoo 52° ín d' andere tweereld 
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van nooden macht hebben. Porders plaatfen fp zoo veel houts rondom 
De Lichamen/ Dat er geen aarde omtrenc kan komen. Boven ober’ 
Graf maaken fp ook altijd ern groote hoop van hout / ffeen/ of aarde / 
Baar ze weer houre paliſſaaden boven ober heen zetten / gelijk of teen klein 
huisſe was. Alle de plaatſen / daar iemand in begraben is / zijn afgezonz 
derd / en worden bp hen boor heilig gehouden. Gok iet een ſwaar ſchelm⸗ 
ſtuk zoodanige plaatfen t° ontruſten / of te befcljaadigen. 
De naafte WPzienden/ inzonderheid de Drouwen (Want de Mannen ongemeere 

zullen zelden eenig uterljk misbaar maaken) hebben hun tijd ban d' O⸗ Rouw kiag- 
berleebenen te beweenen. Zp roepen dan met een afgrijfelijch gebaar, ten over de 
en wonderlijk gehuil den naam ban den Afgeſtorvene / flaan op bun boz: oes 
ſten bekrabben hun aangeztchten / en bewhzen alle hebige tauw-teekez 
nen ; maar1g er een Moeder / Dieng kind oberleden is / 300 gaat het alle 
maatte buiten; Want Die roept en tiert gantfche nachten ober / of 3e tees 
nemaal uitzinnig was; en na ze jong geftorben / of uden oorlog gebleven 
zijn/ ftellen fp hun rouw-klachtenaan, Gok ſcheeren (p ’t boofd-bair af/ 
en berbzanden’t zelbe op zekere tijden, Welk zp Daar toe hebben / op't 
graf in de tegenwoordighefd der Meienden. Woet om/ zy zijn ober ’t affterz 
ben ban iemand zeer geboelig / (nzonder heid foo den Oberleedene hen bez 
ftaat. Ook hebben fp zeer ongaarne / dat nren Daar gewag ban maakt / 
alfoa fp zich inbeelden / dat men hen zulks tot fpijt doet / en om hun droef: 
heid te bernieuwen. t Nouwdraagen is daar niet zeer gemeen / alg onder Ronu-draa⸗ 
de naafte Brienden/ en ’t gefchted maar alleenlyk met eenige ſwarte teeke- gen: 
nen aan t lichaam; maar wanneer een B2auw haar Fouw doo2 de dood 
komt te miffen / ſcheerd fp fich’t Garraf / en maakt haar gentfche-aange: 
figt pek-fiwart; gelk ook de Mannen doen / Wanneer hun Prouwen 
komen tefterben ; behalben dat fp ook noch een Hartg-leere hemd. rok 
ober hun naakte lichaam Dagen / en langer alg een jaar treuren / zons 
Der tot een ander Pumeliyk te treeden. — Bokt onderhouden ze alle deeze 
plegrigheden zeer nanwkeurig / al hadden ze ook maar weinig tijds gez 
trouwd geweeſt / en elkander nooít lief gehad. Ù 

Feeft-dagen/ of groote Maaltijden te houden / is onder hen niet zeer Ee°t-dagen 
gebeutkelijk ; niettemun gefchied het fomtijds / of om raad te pleegen/ linge By- 
noopende eenige beeede/ / oorlog / of berbinteniffen / aan te gaan; of om cen-kom- 

met den duwel ober eenige toekomende zaakt / en uitkomfte ober ’t gewag/ ſten. 
en bzuchtbaarbeid des jaars te beraaden ; of om ober eenig goed gevolg te 

danſen en bzolijk te weezen. Omrin bzeede/ of oorlog / met eeniger hun⸗ 
ner HNabuuren en omleggende Natien te treeden / Befluiten fp niet zeer. 
haaſtig / of miet weinig Woofden; maar bêrgaderen daar op alle hun Faas 
Den / eneen tegelijk / dte maar ban eenig gezag is; Aten het dan bep ſtaat 
fifn geboelen zoo hort en lang / alg’them Beliefd/ voor te fiellen / zander 
Dat (emand in fijn vedenen mag ballen, Hun Faads-bergaderingen bez na aas-vers 
minnen altfjd voor Ben middag / en duuren ín ’t gemeen niet langer / alg De gaderingens 
Zon klimt. Zoo?er nu ondertuffchen niets beflooten word / beginnen fp des 
morgens by tijds weer ban nieuws op. me als fp met Den — toe⸗ 

omen⸗ 
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Raads-plee- komende dingen te weeten / raad zullen houden / dan gefchieden hun Ver⸗ 
gingen. met gaderingen tegen den abond/ ín welken ſommige perfaonen zijn / dte met 

en. Duivel ; den Durvel onderling weeten om te gaan / en Aroote Caoberpen aan te 

ni rechren/ of ten minften maaken fp't gemeene volk zulks wijs. Eerfreljk 
beginnen fp te ſpringen / tefclhzeeuwen/ tieren/ en raaſen / of fp dol en 
bezeeten waren. Vervolgens leggen fp groote buuren aan/ danfen daar 
rondom heen / langs en Dinars door / buitelen en roiten ober halgen kop/ 
flaan fich zelven / en maaken foo beel becemde grollen / Dat hen ’t (weet 
aan alle kanten witbzeekt/ en langs bet lyf met firaalen af biageld; zulke 
Dat fp dooz alle deeſe ſpooꝛelooſe grimaffen felbe Wel in Duivels veranderd 
fchijnentezijn. Als het Werk nu recht aan De gang is / beginnen alle de 
Duihel-faagerg na te lollen en met malkander te hutlen/ en te tieren / 
Dat het afgrjfelijk om te hooren is. Als dit daneen wijltje geduurd heeft / 
berfchijnt hen den Duivel / foo fp feggen / in De gedaante bant een of 
ander beeſt 300 Gp hen nu in De gedaante ban een berfcheurend beeft 
berfchijnt/ Dat ig cen kwaadteeken; maar is t im Die ban een tam en ons 
noofel beeft / dat iscen goed teeken. PBerbolgeng geeft hen dan den Duis 
bet onder deeſe gedaante antwoo2dopal/ Dat fe hem vraagen ; dach ſelden 
zoo klaar en omftaudialk / Dat fp Daar ffaat op maaken/ of ’t te techt 
begrijpen konnen. Dalt ook de ſaak buiten hun-giffina uit / geeben fp niet 
den duivel / maar fich zelven / De fchuld baat ban/ alg hebbende fijn ante 
wood niet wel begreepen/ of overdacht. 

bern. Deeſe dutbel-faagerg weeten ook ſomtijds eenigen bant gemeen Wolk 
gen der dui- te betooberen ; fuik dat hp ſchuim bekken ſaͤl of hp bezeten was / gelfjkk 
vel-jaagers. men ooft anders niet zien kan; want 3p (mijten zich zelben ín baandende 

buuren / zonder De ette Daar eend vante gevoelen. Dit nu een wilje 
aldug geduurd hebbende / luifterd hem een der boopnpemde Duibel-faagerg 
watin’to02/ Waar op hp weer zoo ſtil en mak alg een Lam Wwozd. 
@mzoljk te zijn ober eenige goeden uitflag/ bergaderen zp deg namid⸗ 

dags / daar dan eerſt dooreen Deateur de zaakt berklaard Wo?d ; waar op 
zp malkander met hun lekkerfte ſpyſen onthaalen/ gelijk ook famrijds na 
* faad-Ghouden gefchied.  PBapper konnen fp ceten /- en ieder verdoet 
wel ʒoo heel koſts / daar fp drie dagen genoeg aan zouden konnen hebben ; 
tant fp mogen niets oherlaaten ; waarom ſy / 't geen 3e Zele niet op kans 
neneeten/ mede nemen / of aan hun honden gehen. Als ze nu zoo dik 
gegeeten sijn / dat fe niets alg den kop konnen roeren / beffuiten 't d' oude 
en bejaarde luiden met een tabakje; maar De fongelieden / of Die noch tuf> 
fchen beiden zyn / tpen aan't zingen en danſen; %% Welk menigmaal Ds 
gantfche nacht ober duurd. d 
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BESD EMO OT Ds TUM 

Verfcheidenheid der Geflagten en Taalen in Nieuw-Nes 
derland. Derlnboorlingen Geld, en wijze van het zel- 
ve te maaken. Aangebooren Aard en Tijd-verdrijf der 
Wilden. Vreemde Badftooven. Onderſcheid der ge- 
boortenen Straaten onderde Wilden, Hun maniere van 
Oorlogen, wapenen ‚ en onmenfchelijken handel met 
Gevangenen. Wijze van Juftitie , vreedehandelingen 
enverbonden, Vreemde Raads-vergaderingen, Gods- 
en duivel-dienft. Befportelijck gevoelen van God; ge= 
lijkook vande Schepping, en vande Zielen, &c. 

S verſcheidenheid dee Stammen/ Beflagten/ en Caalen/ is hiet verſchei- 
tn Nieuw-Nederland 55 gtoot/ alg ín Europa. Alie Die — der 

kan cen Beflacht ofte Stam zijn / houden zich meeft bp ellanderen / en raalen, 
hebben teder een bjzonder Overſte / en Megeering op hun manier. ok * 
zhn'er hooger Overſten / Baard’ anderen onder ſtaan; niettemin fchijnen 
3p wel eer alte uit een Geſſagt geſprooten tezijn. Zp zullen niet licht aan 

andere Beflachten trouwen ; want altijd ig ’er falouzp onder hen/ Wie de 
ſterckſte is. Ook tracht een ieder zijn Beflacht te bermeerderen ; en gelykt 
fp Overſten ober de Beflachten/ Plekken/ en plaatfen/ Gebben / Geeft 
ook ieder Buigeen Bherfte. Die onder deeze Overſten d'aanzienlijkfte is / 
beeft het gefag ober d'anderen; ook wozden Daar na hunne Fangen/ hoes 
twel ze Daar altijd zoa zeer naauwkeurtg níet open letten / aangefteld. 
Dun Spzaaken en Caalen zijn ſeer berfcheiden/ en zoo Heel van mal: 

Kander beefchillende / alg Engels, Franfch, Griekfch, of Latijn. Gunz 
ne Declinatien en Conjugatien fchikken fich bzp wel na’t Beiekfch/ Dochs 
bun Spaaken tot eentge tegenwoordig gebzuikelijke Caalen te willen 
beengen/ Dat igt'eenemaal onmogelijk ; Want zp hebben ‘er gantfch geer 
obereenkomſt mede; zulkg dat men in't eerft geen een woord daar van 
berftaan kan. enigen hebben inhun Caalgeen A; en andere noemen 
De zelbe zoo Diliwilg/ Dat ze naauwelkgeen (pllabe fpreeken/ Daar ze niet 
ínenttomt; Doch anders vind men in Deeze twee Taalen niet zeer Deel ons 
derſcheids; Want zy konnen den ander ín de meefte Dingen Verftaan. Wez 
Bwaamelijk konnen bun @aalen afgebeeld worden in biet Roofd-taa rn, 
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Die / hoewel in hun afzetfelg ber wat Ban malkander verſchillende / eben: 
twel zoo beel obereenkomſts hebben / Dat ze Daar mee met Den ander te vecht 
konnencaaken. De naamen Daar ban zijn Mahatans, Minkwaas, Siae 
vano, en Wappano. Met De Manatans meent men/ Die daar omtrent 
woanèn / of op Be Noord-Rivier, ’tlange Eiland, Newezink, Ec. De 
Minkwaas3ijn/ Die Berre Wandewaartin woonen / als de Makwaas, Sin- 
nekes, enDdiergelijken De Siavanos zyn / Die om De Zuid maanen; en 
be Wappanos , Die Poord- voſtelyk ban ong af leggen. Zeer zelden worden 
hun Caalen bolkomenslijk band’ Europeërg geleerd; niettemin heb ier 
ezien / Die ze langduurige ommegang met D’Znboo2lingen zoo berre gez 

Bibent had / dat ze alles verftaan en fpzeekken konden ; maar indient geer 
Luiden Haa Studie zyn / kunnen sp’t aan geen anderen leeren ; vermits 
ze geen reden ban de grand-regelen weeten te geeven 

Haneelg, Goud / Silver / of eenig gemunt Geld / is onder hen níet bekend ; 
en manier ” Maat 3p gebzuiken omirent de plaacfen / Daar de Kriſtenen beckeeren / een 
van hezfelve zehier Specie / Welke zu Zee-want noemen ; waar Lan het maaken en fats 
te maaken. foeneereneein teder Hap taat; zulkg dat ’er geen valſche Munters onder hen 

gebonden worden. Deeze Specie is iten ſwart; doch ’ farte if de 
Helft waardiger als't witte / en Word gemaakt ban Uink· hoorns / bie de 
zee boormaamentlijk tweemaal ín ’t jaar opwerpt ; maat anders Worden ze 
Daaruit gehaald. Wit deeze Bink-haoens fmijten fp al De dunne ſcheip 
rondom af / en behouden miet anders / alg het middelfte ſtandaartje of pt: 
laartje / Daar de fchelplangg omloopt. Dit pilaactje flijpen 3p gladen 
effen / en Korten ’tna’tdikkof bun balt. VBervolgens drillen fp daar een gat 
doo, ; en alledeeze gefteepen pilaartjes aan twee halmen gereegen hebben⸗ 
de / flypen zp ze vorders opeen zelve grootte. Dit gedaan zijnde / verrij⸗ 
gen 3p ze op lange ſnoeren / en geebenze alzoo uit. Dit is het eentafte 
Geld/ dat onder de Wilden omgaat / of daar men met hen mede handelen 
kan. Ooh is het onder de Kriſtenen Zeer gemeen / om alle noodzaakeljſ⸗ 
beden boor te koopen, | — 

Aamgeboo- ·¶ Wat vorders de Wilden belangd / zy sijn altemaal zeer ſwaarhoofdigh / 
ven aard en ffaatig / en ban weinig woorden / welcke nach eerſt bj hen lang oberleid / 
ikeven en verbolgens langfaam uitgefpzaokten worden; maar zp onthouden hun 
der Wide pepenennochlangetijd daarna. Meer woorden / alg zy ban nooden heb: 

ben om iets te koopen of te handelen / ziet men hen zeer zelden gebauiken. 
In hun onderlinge koutingen praaten zp ban geen andere zaaken/ alg ban 
bun Jagt / Piſſcheryen / en Gorlogen; uitgenomen de Jongmans / die. 
gemeenltjk met malkander van han Vrijſters fpreeken. Met groove leus 
gens stet men ze niet omgaan ; emechtet zijn zy niet zeer precijg of naauw⸗ 
Keurtg om hun woord na te komen. Vloeken / ſweeren / of ſchelden / 
hoord menonder hen met / ten ware zy / onder De Engelfchten of Wollans 
derd berkeerd hebbende / ’t zelve daar ban geleerd hadden. Oberbliegende 
wysheid / of zonderlinge Beeftanden/ bind men er niet; alleenlijk hebben 
zy een vedelijke liennis / die dooz d' ervarendheid geoeffend Wozd; want zp 
ziju niet zeer begeerig of axbeidzaam om te leeren. Dy zijn ín zich zelhen 

fiegt 
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fegt en onnoozel; doch een weinigje onder ond verkeerd hebbende / sijn zy 
gaauw genoeg om goed en kwaad te onderfchetden. Vuil / flo2dig / en 
onachtfaam sijn ze / en hebben meeft alle de gebzechen/ Welke daar uit vol⸗ 
gen. @okzijn ze zeer wzaakgierig en halfterrig / en maalten/ alg de nood 
aan de man gaat / wemig week ban fferben ; in tegendeel bevrachten zp alle 
pijnen / die men hen aan kandoen/ er zingen tot de doodtoe / Daar ze een 
zonderltnge hobaardpin hebben. ok zijn zy altermaal van natuure gie: 
tig/ bedelachtig/ en Diefachtig ; zulkg Dat men ze niet heel betrouwen 
mag ; maar al weigerd men hen ook de geringſte zaak / Welke zy verzoe⸗ 
Ken / zullen zp zich dat níet aantrekken. Geen heerſchappy konnen zy 
over zich berdzaagen / en willen noch beel minder geflagen zn / "ten ware 
dat sp eenig kwaad gedaan hadden; Want in zulk een geval berdzagen zy 
zeer Beel / zonder De mínfte tegenweerte toonen, Goude / hette / hons 
ger / endo2ft/ konnen zy wonderlijk wel berdzagen ; en ſwemmen meeft 
altemaal ban moeders {tichaamaf. Buitens buis beengen zp den tijd doorz 
met Biffchen / Jagen / en Oorlogen; maat wanneer ze t° huis zijn / ru⸗ 
fien ze / rooken een tabakije/ enfpeelen in de Bach / of met de Hietjes / 
dat bp hen omtrent het zelve is als t Berkeeren / en Kaart ſpeelen onder 
ons. Als zn oud worden / braapen zy netten / cn maken haute bakken en 
lepels; vorders ig ’t werken onder ’t manbolk Daar níet gemeen ; want bez 
geert viſſchen / fagen/ en oorlogen / moeten de B2ouwen alles befc hik: 

u. 
Indien hen eenige ziekte overkomt / zullen zp geen Purgatien of eenige 

andere Medicamenten gebzuiken ; maart zich alleenlijk ban alderhande vreemde 
ſphs onthouden ; Doch zoa dat nieten helpt / gaan ze/ (inzonderheid tegen Bad-ftoo- 
Den zoeten tijd / in de Stooven/ en ſweeten alleg uit; ook gebruiken zp ““° 
Dan wel een drank of twee; Docherhterzeerzelden. Deeze Stooven maz 
Ken zy ban klep ín d' aarde condom dicht toe/ met eert Klein deurtje / daat 
zeeffen door in konnen fruipen. Dan maken ze ettelijke keizel ſteenen 
hect / Welke zp condom langsde kanten Baat in fchuiven ; waar na dar 
Zieke moebder-naakt al zingende Daar midden ín gaat zieten / en 300 lang 
Daar ín blijft/ als bp ’t eenigſins harden kan. Wanneer Gp bier nu uit 
kamt/ gaat hp gemeenlif in heel kout fpzing-Wwater leggen ; waar doog 
zp zeggen groote baat / en genoegzame genczinge voor meeft alderlep kwas 
len / te binden. 

Hoewel het onderſcheid tuſſchen menſch en menfch onder De Wilden opp _ Onder: 
Berre na niet zoa hennelók of groot alg onder ons is / hebben zpechter Ede- (SPELL Sen 
len en Onedelen ; díe ooft zeer zelden buiten hun ffaat trouwen zullen. Geen en staren, 
Oberfte heeft de macht om iemand Edel te maken ; maar het Gezag is 
erfelijk inde Geſſagten / en blijft zoo lang / alg ’er iemand de bekwaam: 
pn toe heeft / en word het zelve bjp minderjarigheid ook wel bn Boogden 
cbtend. Officier / of Diergelijke ampten / worden onder hen niet berger 

ben/ alg in den oorlog / en dan gaat Get naberdienfte/ zonder eenig Ges 
agt of Staat aan te zien ; zulks dat de geringffe onder hen de grootſte 
Krügs · Overſte wel kan woeden ; dach di, erft nier bont ; mettenun kon? 

3 mer 
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nen be Nakomelingen / indien zp de voetſtappen hunner Boor-ouderert 
bolgen/ boo? edel gerekend oorden ; gelijk 't ook: zeer twel te gelooven ftaat/ 
dat dit den oo2fpzonk ban hun Edeldom ig geweeft. | 

Manieren _ Wanneer zy ten oozleg trekken zullen / fchaard ben Beld-Beer de krijgg- 
wan Oorlo- Knechten niet in Begimenten/ Benden/ of Gelederen; maar leid alteentijks 
gen Daar op toe/ om den Bpanduit hinderlaagen te berfchalken. Pun meefte 

aanflagen boeren ze bp nacht uit. Vooꝛ de buift houden 3p níet Lang ſtand / 
‘ten zy dat men ze han alle kanten omsingeld had; dan verhtenze met een 
grouwelijke hardnekkigheid tot den laatften man toe. Als'er eenig gez 
vaer voor handen ftaat/ woeden Prouwen en kinderen elders in een Veilige 

Wapenen. fchuil-hoek gebergt. Eertijds plachten zp phlen / boogen/ en burfi-haz 
merg / tot hun wapenen te gebzuiken , maat tegenwoordig Dienen zy zich 
oak van Snaphanen / daat zp al bep handig mee weeten om tegaan. De- 
vierkantige ſchilden / Die geweldig bp hen in gebruikt zijn / bedekken ’t lis 
chaam tot de fchouderg toe. Om’ hoofd winden zp een ſlange · vel / Waar 
tuffcheneen boffe- of beere-ftaart opwaarts uitfteckt. tAangezigt ig 
wegens de menigerhande verw / daar zn 't zelve bj dusdanige gelegenthee 
Den mee beſchilderen niet kenbaar. Delden worden de Bebangenen bp 
’ leben behouden / alg alleenlijk de Wijven en Hinderen / welke d' overwin⸗ 

_ naats niet anderg handelen / Dan of’thun eigen waren; op Dat zp sich Daar 
—— doop fleck konnen maaken. Niettemin zoo eenig Gebangen niet terſtond 

ace na de ſlag aan kant geraaktt; maar ín iemands handen bervalt / welſters 
bloed· vriend bp den Derwonnen eertijds nedergemaakt is / zoo word hp 
drie dagen lang gebraden / eer zp hem de dood aandoen. Geen gemeene 
verwondering verdiend het / Dat den Lijdende in t midden ban deeze afgrij⸗ 
ſelhke pijnen geſtadig zingt / en zich met alle gebaerden zoo bzolijk betoond / 
alg ofer geen geluk byet zijne ophalen mocht. 

Maniere van Hoeweler geen ſtraffen tot eenige misdaad ſtaan / ziet men er echter zeer 
Juſtitie. zelden booze ftukken gebeuren. Zoo iemand eenige Dievern begaan heeft / 

en dat de zelbe ontdekt kort te worden / word hem ban d' Oberfte ſcherpe⸗ 
lijk gebooden / t geſtoolene goed aan den Epgenaar weder te geeven; zons 
Der dat hem daar eenige andere ſtraf voor opgelegt Wo2d; maar ingebal ie⸗ 
mand een dood-flag begaan heeft / mag den naafte blocd-bziend van den 
geen/ Die tec neder gebeld 18 /- den Dood-flaager om Gals bzengen / zoa 
be hem binnen biec-en-twintig waren achtechjaalen kan ; Dochy zoo ha 
hem na die tüd bind / en ter dood bzengt,/ ftaat hp in gebaar ban weer om 
bals gebracht te worden / Doch binnende voornoemdetijd / ban een bloed- 
vriend des geenen / dien hp gedood heeft. 

Wreede-han-… AlSer Beeede / of eemg Derband/ gemaakt zal worden / ontleenen al 
delingen en Te berbinteniffen bracht uit d’ aangenomene gefthenken / waat mede het al> 
Verbonden. Hugtoegaat. Zp dzagen zoo veel ſtokjens / als zu beding-punten booz- 

flaan. Zoo ze nu wegeng deeze allen overeenkomen / legt teder op’t flot 
Der ccbenen de fchenkkagien boog clftanderg boeten. Somthds hangen ze 
De bereeringen op / terwijl napende den booeflag drie Dagen lang ernſtig bez 
raadſſlagt wozd. In gevalnu ’t gefchenk afgenomen word / ig d 3* 

hande⸗ 
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Handeling zekerlyſ geflooten ; maar zoo niet/ treed men niet berder ín de 
zaak/ 'ten 3p den berzoeker de voozwaarde en 't gefchenk verandere. 

Wanneer ’er iets bpzondersg boo, handenis / bloeidde gemeene man na 
t huis des Gezag· hebbers / om aldaar te berffaan/ War befluit bp den A⸗ 
del die Daar bergaderd 18 / genomen sp. Dan ftaat de welfpreekendfte 
pp/ en zoekt bp 't volk (makelijk te maken / t geen m hun vergadering bez 
raadflaagtig. Indien het nu gebeurd / dat den een of ander roerbink geent 
redenen plaats wilgeeben/ en d' anveren zocht op ‘te ſtooken / ſpringt'er 
femand uit d° Boelen boozden Dag / en flaat / om berder onheil te vermis 
den / den Muitmaker meteen bijt den kop ín. Ondertuſſchen ziet men 
niemand 3ao ftout / die daar een enkel woord durft regen zeggen ; Want het 
gezag der Edelen ig in Diecgelijke gelegent heden geweldig groot. 

Raads-vers 
gaderingen, 

Wat nude Bodsdienft belangd / Daar kan men naauwelijkg voetſtap⸗ Godsdienk; 
gen ban befpgeuren Alleenlijk fchzijben ze De Maan groote moloejing 
pmtcent’tgewafchtoe. Zoo menigmaal als fp een eed ſweeren / neemen 
fpde Zon, als alles ziende / tot getuige. Gebeden oeffenen/ centge Daz 
gen vperen / of iets diergeljks is onder hen niet befiend. Niettemm̃ hoo⸗ 
ren ſu zeer gaerne ban Fod/ en ban onze Godsdienſt ſpreeken / en ſchij⸗ 
nen uiterlijk / Wanneer fp ons hoozen bidden / aandachtig te weezen; 
maár in Der daad weeten fp nergens han / en leeben zonder tnnetlijctte of 
uiterlijke Godsdienſt; ja kennen zelfs geen Superſtitie of Afgoderp maar 
bolgen alleenlijk't ingeven Der Patuure. Onder eenige Qatien íg 't Woord 
Zondag bekend/ welke fp Kintowen neemen/ en Wullen d'Oudſten wel 
zeggen / Dat in voorige tijden meerder kenniffe en vreeſe Gods onder hen 
geweeſt zoude zijn ;. doch heb ik ’ereen hoozen zeggen / dewyl wp noch lees 
zen noch ſchryven konnen / en dat de menfchen hoe langer hoe loozer wor⸗ 
Ben / 18 De Sondag in bergeetenheid en ongebr gekomen. Ook fcheen 
Deezen Wild daar wel eenig leedweezen ban te hebben; doch echter niet zeer 
beel beweeging. 

Geoot ontzag Haagen ſy omtrent den dDuivel/ ter oo2zaakt Dat fp op de 
Jagt en Diffcherp ſwaare oberlaft ban hem inden; Waarom fp ook D'eerz 
fielingen hunner vangften ’t fijner eere verbranden / om niet befchadigd te 
worden / alzoo ze alle onbeil Gem roefchzijben ; gelijk men daar genoeg: 
faam aan beſpeuren kan/ dat ze niet zoo haaft pijn of mart aan eenig 1d 

_Beboelen / of fp zeggen / daar zit een duivelin. 

Daivels 
dient, 

Hoewel zenu / gelijk gezegt is gantfch bangeen Godsdienſt weeten/ Berpottelijk 
erkennen zp echter / dat'er een God boven de ſterren woond; doch Die zich — 
dpi bemoeid met het doen Der duweſen op der aarde/ ter oo2zaak dat “22 "95 
p zich geduurig vermaakt meteen overſchoone Godinne / Welkerd her: 

komſt onbekend blijft, Weeze zakte/ zeggen zy / eens af uit Den Hemel 
in't water (Want boo? befchepping was alles water) en zoude Daar in Gelijk ook 
berzonken zyn / mdten ’er miet fchielijk land onder haar boeten opgeborreld van de 
was 'tLand groeide meer en meer; zulks dater eer lang een geheele 
Nard-kloot gezien wierd / elise gefwind atierlep kruid en geboomte boort: 
Bjacht, Ondertuſſchen baarde De Godinne een Hart / Weer/ on Wolf / 
ke en 

Schepping. 
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en vermengde sich daar op weder met Deeze beeften ; inboegen Dat zy ten 

Gevoelen 
„ van de Zie- 

len, 

tweede maal fwanger wierd / en in't kraam-bedde bebiel ban berfcheident 
gedierte eender dzacht. En hier uit / Willen fp voorgeeven / Dat niet al⸗ 
teen de berfcheidenbeid der beeften ontftaat ; maar ook Der menſchen / die 
ín verwefwart/ wit / of zaluw / en in aard / of bzeegagtig gelijk De harz 
ten/ of wzeed als beeren/ of bedziegelijk als Wwolben/ zijn. Na dusda⸗ 
nige berrigtingen keerde D algemeene Moeder weder hemel-waart / en 
ſchepte van die tijd af Yolkomene genoegten met den Opperheer / Dien fn 
zeggen niet te kennen / vermits zp hem nooit gezien hebben; waarom (pt 
pok gelooven minder te berantwoogden te zullen Gebben / alg De Uriſtenen; 
want ftellen fp vaſt / dat hpeen ftcaffer ig ban alle de booze fhukken/ welke 
Bier op der Warde bedzeeben worden Deeze dingen leggen hen zoo baft in’ 
hd / De ze daar door zeer beſwaarlyk rot het Hiriftendom gebracht kon: 
uen wozden. SN 

Paemel deeze Lieden zoo woeſt / eu in godljke zaaken zoa onbedzeben 
zijn / weeten zp echter een onderfcheid te maaken tuffchen ’t Lichaam en de 
ziel / en gelooven het een Bergankelijk; en t ander onſterfelhk te zijn. De ziel / 
zeggen fp/ ig dat geen/ ’ welk het lichaam beweegden beſtierd / en waar uit 
alle deugden en ondeugden ontftaan. Wanneer’ nu gebeurd / Bat de zelve 
dao de Bood ban het lichaam geſcheiden Word / vertrekt ze na een plaatze / 
wat nader aan’t Zuiden / welche zoo gemaatigd ig / dat men daa? hoo? de 
koude nooit eenig dekſel ban nooden zal Gebben ; en echter zal’t’er zo warm 
níet zijn/ dat de herte Daar iemand berbeelen zal. JRadeeze plaats zullen de 
zielen trekken/ die hiet in Dit lecben goed en deugdſaam zijn geweeſt / en zul⸗ 
len daat ban alleg de volheid en overbtoed genteren ; Doch de geenen / Die in 
Dit leeben boog en migdaadig zijn geweeſt / zullen na cen andere plaarg ges 
voerd worden / die t° eenemaal mn alleg tegen Veerfte ſtrijdig zal zijn ; maar 
of de lichamen weder teentgertijd met De ziclen vereenigd zullen Wozden / 
beb ik nooit uit hun geboetens terecht te weeten honnen komen. Wanneer 
fp ſomtids / gelijk ’t wel gebeurd/ bp nacht of ontijde / eenige ſtem of geluid 
ín de boffchen boozen / ’t geen van ons geoordeeld Word van de Wilde Dieren 
boort te komen/ zeggen zy met een groote verbaaſtheid / dat dat gefchzeeuw 
ban de zielen Der kwaade menfchen komt, welke nu tot ſtraf aldus in De bof= 
ſchen / en wilderniffen omfwerben moeten, @ok zullen zy / om dat ze voor de 
zelben bzeezen/ bp nacht nergeng gaan, ten zy met een partpof tcoep/ wan⸗ 
neer het nootzaakelijk 18 ; want 5p gelooven / dat die booze Geeſten noch al 
tjd genegen zijn om kwaad te doen/ en hen te berfchzikkken, Ook bekennen 
en gevoelen zy / dat De ziel han Bodt komt ; en indien men hun taalen grons 
dig beeftaan kande/ zou men mogelijk uit eentge oude en berftandige Intderr 
onder hen (Want bp de gemeene man of feugd hoord men ban Dietgelfjcke 
zaaken nooit fpreeken) noch wel iets meer tvekitken konnen. Dit ig het alleg/ 
Dat ikin Nieuw-Nederland, raaliende't leeven Der Wilden / tn de td/ wel⸗ 

‚ heit daar geweeft ben / te weeten heb konnen komen; waar ín (lk mijn 
moeite zeer wel befteed zal achten / indien het iemand tat nut gedpen mag. 

Aeven- 
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ZEVENDE HOOFDSTUK, 

Vertrek des Schrijvers van Nieuw-Nederland na Virginia, 
Droevig ongeluk van twee Bootsgezellen. Wanneer 
Virginia ontdekt , en des zelfs gelegestheid , Grond, 
Stroomen, Geboomt, en Vruchten, Vreemde Koorn- 
planting. Wonderlijke beeften. Schaars heid van Volk 
op Virginia. Geftalte, Aard, Zeden, Kleeding, en 
Cieraaden der Virginiaanen. Gewoonlijke bezigheden 
der Mannen en Vrouwen, Hun Oorlogs-wapenen , en 
Vaar-tuigen. Vreemd Spinnen. Gods-en duivel-dienft, 
Afgod der Winden. Regeeringen Wetten. Grouwe- 
lijke wreedheden omtrent Mifdaadigen, &c. 

TT @en Wp omtrent acht maanden ons berblijf in Nieuw-Nederland vertrek «a 
gehouden hadden/ bertrokken wp meteen Jagt op den 6 Maart ban virginia. 

Den jaare 1659, uit Milord Delwarts Baay, of De Zuid-baay, gelikt d' {ols 
landers ze noemen / om een tocht na Virginia te Doen. Twee dagen waren 
wy ín zee geweeſt Wanneer Wp uit De Kajuit boven geroepen Wierden / 
om een droevig voorwerp tezien / 't geen aldus bpgekomen wad. Zeker 
bootggezel / dre bp ongeluk daags te boozen cen groot gat in't hoofd gebalz 
len had / was die nacht plhoof dig geworden; doch zonder Daar noch eenige 
andere teekenen ban gegeeven te hebben / alg alkeenlijk aan zijn toffe en on⸗ 
gegronde redenen. … Dewijleer vu niemand was / die bpzondere acht op proevig ou: 
hem gaf / alzoo hn de gantſche nacht fil in ſyn koop gelegen had / bond hp geluk van 
gelegentheid om deg morgens na’t Achter-kafteelteloopen / en zich bene: — 
bens een man / daar hp lang mee gevaren had / endien hp wel vaſt tuf- 57°" 
fchen zyn acmen nam / ban boven neer ín zee te werpen ; zonder dat men te 
weeten kondekoomen/ of hp ooit eenige bpandfchap met hem gehad had / 
en of bp dit nu in zijn cazernp Deed om zijn Wraak-zucht te voldoen. Ber 
lang kwamen zp beideachtertHagt waer opbozrelens dach ín zoodanig 
een ftaat/ dat den geen / Diep zĳn zinnen mag, hoewel hp zeer wel wiſt 
te ſwemmen / zich echter niet vedden honde ; want den ander had hem zoa 
baft ín d'armen / dat zy nu eens na de grond gingen / en Dan Weer boven 
kwamen; waar door deezen armen hals de dood voor oogen ziende / zoo 
lang martelde / wat hp de vechter hand — en met de zelbe zjn mes 

uit: 
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uitgetrokken hebbende / fliet hy Dat ben ander tot het Becht tee fn de boft / 
om doop Dit bloedig middel zijn leeben te redden ; maar den Bihoofdige zag 
níet zoo haaſt sijn Bloed uicde wond loopen / of hy fchoot sijn Malilier met 
beide D armen om Den hals / en dzulite hem zoo geweldig / dat / niettegen: 
fraande den ander hem met Get zelve mes in Deeze uitecfte nood noch drie 
wonden gaf / 3p Alle beide Kopt Daar nate gronde gmgen / zonder dar Wy ze 
weer boben zagen komen. Onze Scheepg-gaften hadden alles gedaan / 
wat hen mogelijk was / om ze te redden; maar Door dien ap een ſterlte 
wind hadden / waren Wp alrecds te ber gekomen / eer men ’t Jagt konde 
wenden; zulks dat wp Dit ongeluk aanzten moeften / zonder het te konnen 
verhinderen. | 

Den volgenden Dag kwamen Wp met het ballen ban den avond Hoor de 
kust ban Virginia ten anker / en gingen des anderen mozgens te land / daar 
wp ban den Gouverneur / Bien ik in mijn jeugd zeer wel gekend had/ berz 
welkkomd / en Dien middag zeer heerlijk onthaald wierden. 

Wa-neer Virginia is ontdekt ín Den jare vijftien honderd bier-enstachtig / en alzoa 
Virginia __ genaamt na de JPaagdelijke Koningin Elizabet; Want Virginia beteekend 

ondek ce. Ín De Hatijnfchetaal maagdelijk. *t Hegt.op de hoogte ban seben- en nes 
tegencheid, gen-en-dartig graaden ten noorden des middag ns. De Zomerfche 

Warmte komt over cen met, de Spaanfche/ en De koude met de Franſche 
Winters. De winden waajen Gier zeer ongeftadig. De Zuid-weftelijken 
brengen groote flag-regenen / Warmte/ Donder / en blixem boort; maar 
de Ioord-weftelijken koelte en fchoon weder. Hitt Ooſten en Zuid-ooften 
ontftaat gemeenlijk miften regen ; uit ’t JZoozden koude. Cen oogde 
ig het land bergagtig; Doch deeze bergen zyn niet ban eenderlet aard ; want 
fommige beftaan wit Arduin / en anderen uit Marmozſteen. Als de ge⸗ 
fmoltene ſneeuw ban dit gebergte affaopt / ſpoelen een menigte ban frukte 
ken Kriſtal benedewaart/ ente gelijkt met de zelven zodantge glinſterende 

Grond, verwen / dat de grond Bier en Daar verguld fchijnt te Weezen. Anders 
gelijkt ze op ommige plaatfen zeer wel na balderg aard en mergel / hoewet 
se echter Doorgaans uit berte klep / of uit fwarte been beftaat. Dozderg 
bertoond het geweft bermaakelijke heuvels en vrugtbaare vallepen/ welke 

Sroomen. Doorgaand door Uriſtalyne beeken bewaterd worden. Langs be ſtroo⸗ 
men leggen cffene belden / en landewaard ín ziet men zeer groote woeſte 
boſſchagien. Bebebaarbaare ſtroomen / Die ten Weften in d' inwijk Che- 
fapeak hallen / zjn vijf waar ban deeerſte haar benaaming ontieend ba 
% voornaamſte Uoningrk Powhatan, booztgebloeid uit 't weſtelhyk géz 
bergt optwaarts/ bewoond bp de Monakans. Deeze ſtroom Powhatan 
ontfangt berfcheidene rebieren en kreeken / Tangs de welke berfcheidene bol: 
Keren / onder topsigt van hun Gezaghebbers Werowances bp hen gez 
noemd //zich onthouden. Veertien mijlen noozdelijker bloeid De ſtroom 
Pamaanke , langs welfkerg ocber Weromokomo gelegen ig / ’t geen eers 
tijdg den zerel- plaats des opperften Ranings was. Pooꝛts flort de rivier 
Toppahanok ute de ftetle toppen / tuffchen wellten de Mannahoaks wijd en 
zijd verſpzeid leggen. Pawturunt is heere De kleinſte ſtroom / doch * 
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rhker alg d'anderen. Dolk/ dat hier omtrent woond / houd met dD'an: 
—— in Virginia geen gemeenfchap / alzoo zh doorzgaans beel geſchiliter 
eeven. Ur 
Virginia fg berdeeld in verſcheidene Land-aard/ welker taal nochzedern ceno 

enderling geen gemeenfchap Gebben. ’t Land zele beengt oberbloedig gez en vrogren 
boomt voort; doch infonderbeid munten d' Like-boomen onder d'anderen 
uit; want der zelber akers / een halven dag ín berbarſcht water gezooden/ 
geeben niet alleen een zoeten olp ; maar ook boedfaam Bbzood. Ban d Ol⸗ 
menen Eſſchen worden zeepaffchen gebrand. Be Cppeeffen vallen ‘er 
doorgaand eben Loven de Woztel Lijf ademen dik / en hebben een rechte 
ſtam / welke dikwils de hoogte ban tachtig boeten Bereilken kan; maar 
inen siet ‘er noch takken / nach uitſpzuitſels aan. ok bind men hier 
Moerbezien / Hazel-nooten / en driederhande Pzuimen / caode/ witte / 
eneen darde flag Putchamins ban d' Fndiaanen genaamd. Deeze laats 
fien gelijken zeer wel na miſpelen; want eerſt zijn ze groen / Dan geel/ eu 
wanneet ze rijp zijn / hebben ze een koleurt tuffchen geel en rood / en zin 
zeer fmaaleljk ; Boch onrijp genuttigd trekken ze den mond toe met groote 
pijn. De krieken / Welke men bier vind / kKrijgen de grootte ban een kroos⸗ 
je. d' Appelen ballen fchaars / Klein/ en bitter. De Wijngaarden / 
hoewel ongefnoeid/ bzengen oberbloedig duiven Hoost. Rawokomenes 
ig een ſoort ban flekelbezien. —Okougtanamins zijn den kappers niet onge: 
lk. Deeze waſſchen in wateragtige ballepen ; worden bp den zomer gez 
droogd; en zouden bergiftig weezen / mdien ze niet een halben dag kook⸗ 
ten. t B200d/ uit Mattoume gebakken/ houden ze boor een bijzondere leſ⸗ 
keenp. De witte Popelier geeft een welriekende gom. Marakoks heben de gez 
daante han Citvaenen/en een gezond voedſel. Boorts groejen allerlep moeg- 
kruiden door de boffchagien ; Doch ’t aldermeeft leeben ze bp De wortel Kok- 
kawouge, welke in modderige gronden wafcht/ en die boo? bergiftig gehou⸗ wortelkok- 
den word / indien ze niet wel toebereid iS; welke toebereiding aldus toegaat. kewouge. 
Zp dekken de gezeide wortelen met een menigte eilken-bladeren en baaten / 
en ftooken condom een groot buar bier-en-tWwintig vuren achter een, Wan 
neer ze nu aldug gedroogd / en onder meel gemengd zijn / Dienen ze tot gez 
waonlijk zomer-boedfel /_ onaangezien ze den keel geweldig prikkelen, 
Met het Hooen te planten Gebben d’ Inwoonders geoote moeite / ter ooz⸗ 
zaak de grand wegens de menigte der boomen oaer-groeidftaat; Waartoe 
zpechter deezen middel gebruiken. Zp hakkende boomen bp de wortelaf/ _Koorn- 
en Versengen Die / Waar ap de zelve's jaarg daar na ungevroet word. plancing- 
Perbolgeng geaaben ze putjens / bier boer ban elkander / ín welker ieder 
zy biet graanenen twee turkſche boonen werpen. Alg deeze nu tot de helft 
opgefchooten zijn / aarden zp de purjeng aan / en laaten Gun brouwen en 
kinderen opt wieden paffen. Jegelijk ſtaali draagt gemeenlijk twee of 
deie airen / en ieder air ban twee honderd tot bijf handerd graanen. De 
ſtaak / zoo lang als ze groen is / bebat eenn ſuiſier zoet ſap; weshalven 
tkoo2n groen geplukt / gerooſt / en in een mortier geſtampt word. Viet 
Ki Lenes zt imeenfijn mantje / en sjen alzoa De bloem ban Dese 
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Virginia voed ook oberbloedig alderlen Beeſten; alg namenttHk War: 
Vreemde ten/ tuzonderheid langg de vibreren ; Bevers met boo?-boeten als een 

Beelten, hond / d’ achterſte plat / niet ongelijk die der Swaanen / en De ſtaart zon⸗ 
der cenig batt; Orterg / welker bellen tot ſieraad Lerftvekken ; ook kieine 
Wolbenen Beeren. De Honden baſſen bier niet; maat butlen. hun 
Poſſen zĳn zilber-hairig/ en flinken niet. _Verchunkwojes bertoond de 

ftalte vaneen wilde kat. Arougkun ſweemd na cen Weber ; doch ig geen- 
ngzoogroot/ en leefd op De boomen. Aſſapanik is cen Bier gelijk cen 

Gekhooen/ en ſpringt met uitgerekte beenen en bel beertig voeden Herre / 
nietanders of bp bloog. tBeeſt Opaflem heeft een Dwijng-kon/ een 
Natte·ſtaart / encen zakt onder de buik / waar in De fangen gedzaagen en 
gevoed —— Muſſaskus, ben Water rat niet ongelijk / riekt geweldig 
na Musſus. 

Piet min overvloedig is Virginia booꝛʒien ban Gevogelt; want men ziet 
er een menigte ban Balken / Awaliſiels / Meerlen / Lüiſters met roode 
vlerken Wide Kalkoeten Patrijzen/ Nrenden/ Wiraanen/ Keigers/ 
Ganzen / Endbogels / Papegayen Buiven/ Swaanen / en ertelijke 
andere onbekende Bogelen. 

Gevogelt,; 

5 De Zee en Dtraomen leveren cen menigte ban allerlen Piſch alg Gog: 
ViGh. gen / twelfer fteek zeer gebaarljkig/ Steur Bzuin-bifch/ Zee-falven/ 

witte Zalmen / @ongen / Boomen / Wreeften/ Aal, Lampzepen / 
Haring / Baarzen / Geſters / en Moſſelen. och vreemd ig de Padde 
viſch/ welke uic’t water gehaald / tot barſtens toe opſweld; gelijk ook 
Oe ee Bifchje/ fweemende na St. Joris Draak , uitgenomen de boeten enn 
bleugels. 

mieteren Be Wilden hier te lande zijn gewoon hun Dleefch en * of heel murw 
van Vledcn te zieden / of over ’t bper zoo lang op horzdels te rooſten of op de Spaan: 
en viſch. fche manier / aaneen ſpit geſteeken / eerſt aan d' eene en Dan aan: D'anz 

dere 5de zoo lang te braaden/ dat het zoo droog word, alg het Oſſen⸗ 
vleeſch tn Wett-Indien word gedroogd; zulkg dat men het cen maanden 
Tanger kan bewaaren/ zonder te berrotten. Sop Lan Dieefch of Wifch 
eeten zu 300 doorgaans / als de Biſch oft Pleeſch zele. — — 

Sehaarsheid  'täLand en ig met Dolki-rijk ; want de Mannen zijn zeer weinig; zulks 
van volk, dat de Bzonwen en Kinderen den meeften hoop Litmaaken. Omtrent Ja- 

mes Towne, fn de feftig mijlen in t rande / zijn naauwelijkg Lijf dutzend 
menfchen / en onder deezen niet boben de hfrien honderd Weerbaare man⸗ 
nen. @ok zijn 3p niet machtig veel bolks by Den ander te Voeden / om dat 
e hun land / hoewel ’t zeer beuchtbaar is / zoo Weinig te nut Weeten te 
zengen. Zeg of zeben honderd bp een is ’t grootſte getal / dat men er ooit 

Hug gefal. Besten heeft. eet bevfchetden sijn zu ban geftalteen taal/ want eentgen 
al zijn uitfteekend groot / gelijk de Seskweshomokken, en anderen zeer klein / 

gelift alg de Wigkokomokes ; maar Doorgaans zjn 5e lang en cank/ mel 
popoꝛtioneerd / enbzuin/ zoo zy tot een maetelijke ouderdom gekamen 

zjn; Dech Worden wit gebooren. Hun hair is meeft fwart/ en Weinig 
ziet men er / Die baarden hebben. De Mans laaten ’ hoofd — bun 
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Prouwen met twee fchelpen aan D'eene zijde Kaal ſrheeren; doch aan dans „Sheen 
dere zijde Bzaagenzelang hair. De Pzouwen zijn na hun ouderdom ver⸗ 
fcheidentiijk gefchoozen ; maar altijd draagen 5p lange vlegten aan dꝰ eene 
pf andere zijde. Sterk en rad zijn zp van lichaam / en konnen zeet wel kouz 
de en hette berdzaagen. In alles zijn zp zeer beranderlijk ban zinnen / Hun aard en 
uitgenomen ín Die bingen/ twelke hen De vrees dwingt te doen, Zp zijn zeden. 
toornig / en 300 wzaakgietig/ dat zp zelden eenig ongelijk bergeeten ; 
zeer naauwkeurig wagten zy sich ban ſtetrlen / om dat zy breezer / dat bun 
CToovenaars t ondekken zuilen. De Pzouwen zullen zeer zelden eenige 
onkuigheid bedrhben / ten zp met kennig hunner Mannen. Ider Ge⸗ 
flagt weet zijnlanden hoven. Dot kleederen gebruiken zp bellen ban Wil Kiecacren, 
De beeften/ deg winters met het hair / en deg zomers zonder. Die ban ee⸗ 
nig bermogenzijn/ draagen mantels ban wilde bellen / gelijk De Yrſche 
mantel ; maat d’ arme luiden hebben naauwelfjks iets anders om sich 
mede te bedekken / alg bladeren ban boomen / gras / en diergelhyſie dingen. 
K eb ‘er eenigen gezien / Die mantels hadden Lan Halkoete-beeten / zoo 
fcaap bpeen gefchikt en genaaid / dat ík my daat tiet genog over verwon⸗ 
deren konde. De Peouwen zjn altijd om den middel bedekt / en toonen 
een groote befchaamtheid / indien men ze by gebal anders komt te zien. 
Ook hebben deezen De beenen / handen/ boeften/ en aangezicht/ dooz⸗ 
gaans met fwarte flipjens gepikkeld/ en afbeeldingen ban verfcheidene 
beeſten en Secpenten ín ’tvelgefneden. Fn ieder oo? hebben ze gemeenlijkk Sieraadem 
drie gaten / Waar infp beefcheidene fmuifterpen hangen. Semmige man: 
nen hangen daar een klein groen en geet flangetjen in/ bp na.een half el 
lang / ’twelk om den halg hem flingerende / hem fomtijdg zeer gemeen: 
faam de lippen kuft. Opt hoofd draagen eenigen De vlerk Lan cen Bogel / 
pf een groote beder van een ratel / Die bpna geljk een appel ban een degen 
ig / maat kleinder / Welke zp ban de ſtaart / baneen zekere flang neemen. 
Eenigen dzaagen’t bel ban een balk / of andere bzeemde Hagel; ooft een 
breede kopere plaat; anderen ook wel een gedzoogde hand han bun vyan⸗ 
den. t Hoofd en fchouders zijn rood gefchilderd met den woztel Pokone, 
welke zp pulberifeeren en met olp mengen; geloovende/ dat hen dit deg 
Somers boo? de hette / en des winters voor de koude Befchermd. 

__ Bun woningen zijn meeft bp de Fibieren/ of omtrenteen Fontein. Be 
Huizen zijn getimmerd ban jonge fpzupten ban bomen / welekte Doden toe Hrizer- 
geboogen/ famen gebonden / en Dicht met matten of baften van beamen 
bedekt worden ; zulk dat ze / niettegenftaende de wind / regen / ofte onz 
Weer / 300 warm als ſtooven zijn ; maar zeer rookig / hoewel ze boben cen 
gat hebben / om de zelbe daar tedoen uittrekken. In deeze Hiuzen leggen 
3p’t buur condom op riete hordels / bedeckt met een mat np ffaakten daar 
ober heen leggende / cen boet of meer ban de grond / ban zes tot twintig in 
een huig. Meeſtendeel ſtaan Deeze Muizen int midden ban bun Hoven, 
welke kleine ſtußkken lands zyn; en ban deezen leggen ’er ban twintig tor 
honderd enfomtijdg meer bp malkander / alleen met ſmalle rpen boomen 
banden ander geſcheiden. Doozgaans ziet ris kreupelboffen/ of — 
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boomen / die tot hun brand op de grond legghen / omtrent Bun Woonin 
en. 
Zp Gebben hun amen /na’t den Ouders in't hoofd ſchiet. Hum brꝛou⸗ 

„Hoedanig ten baaren bp nazondereenige merkelijke weedom / en Hebben hun kinde: 
ie tente- ten geweldig lief ; welke zp aan de Nivieren in't koud water zoo langh wafs 
ven, fchen/ fimeeren/ en verwen / Dat zp een zoa harde huid krijgen / Dat hen 

geen weer befchadigen kan. J 
De gewoonelijke bezigheden der Mannen zijn Piſſchen / Jaagen / Ooz⸗ 

Bezigheden logen / en diergelhlne mannelijke oeffeningen; ook wiſien zu geenſins / bat 
en Vrouwen, men hen iets anders ziet Doen; ’tgeen D' oorzaak is / Dat ze wel de helft han 

N detijd ledig zyn. De Dzouwen en Viinderen Doen al Get oberige werk / als 
Matten / Korven / Potten/ en Mortiers te maaken/ t koorn bzeeken / 
planten / en vergaderen / brood bakken / laſten Dragen / en meer diet: 

Ven gelijlie dingen. ’t Puur maaken zy met een Drooge fcharpe ſtok te dzaajen 
ín een bierkantig haut / °t welkt Door deeze be weeging ban zelfs in brand gez 

\ raakt / en bladeren / moſch / en andere Drooge floffen aanfteekt. Wur 
Wapenen. hoogen maaken zy daoz’t ſchrabben met een ſchelp / en hun pijlen van jonge 

looten ban Boomen / Daar zy boor een ſcherp been aan baft maaken; ook 
wel ban rieden / waar aan zp prenten maaken ban (cherpe ſteenen / ſpooron 
ban Ualkoeten / of bekken ban bogels. okt gebzuikten zy in den oorlog 

xonde Schilden ban fcho2ffen ban boomen / houten ſwaarden / en meer. 
Schuiten, Diergelijke wapenen. un Booten/ of Schuiten / daar za mee viſſchen / 

zijn uit een hout gemaakt / ’t welck zp met branden / en de koolen met fchele 
pen uit te ſchꝛabben / zoo hol alg een trog weetente maaken. Sommige 
zijn eenel Diep / en beertig of vijftig boeten tang; zulks Dat er ettelijken 
zün / daat wel beertig mannen in konnen; niettemin ballen ze maar gez 
meenlijlk zoo groot / am ban tien tot twintig mannen te konnen bergden. 
Zp roepen met haar berders en ſtoklien zoo gefwind / alg Dd’ onzen met viez 
men. De Beouten zijn gewoon tefpinnen baften ban boomen / zenu⸗ 
wen ban harten / en zeker gras / ’t welk zp Pemmenaw noemen / daar zu 
een zeer effene draad ban fpinnen / Welke tot beel Dingen te pag komt/ inz 
zonberdeid tot netten / die ze na De grootte zoa fn weeten te Deepen alg 

’ onzent. 
Godsendui- _ Wathun Godsdienft belangd / zp bidden alles aan / dat hen kwaad kan 
vel-dientt. doen / zonder dat ze 't voorkomen of verhinderen konnen/ geltjk buur / wa⸗ 

ter blirem/ Donder / ’t kanon / en fchiet-geweer/ paarden / Ec. ; maer 
hun boopmaamfte Gob is den Dupvbel / dien ze Oke noemen ; doch zu dies 
nen Gem meet uit rees / alg uit ltefde / en hebben ?er pelijke beelden ban ín 
Yun Tempels / tot welker Dienft de Prieſters op een zeer wonderlijke wijze 
toegetakeld zn. Zp houden geen gezette Feeſten; doch Gebben hun Bez 
ſweerders / en Dutaaren of Steenen/ Welke zn Pawkorances noemen / 
ftaande in't veld / Waarop sp bloed / hatten · ſmeer / en tabakt offeren / als 
3p ban den oorlog of fagt wederkeren, 

Afgod der „ Gehalven ben Duivel biecen 3 ook noch met ven byzondere eerbiedigheid 
Winden, den Afgod Ber winden / welke zp in hun Cempelg opeen afgrijfelijke ma- 
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nier uitbeelden. Hy heeft een pek· ſwarte ſroon op een hoofd ban cen eben 
diergelyke koleur / uit welkerg mond een pijl gaat; ober beide de ſchouders 
hangt een Keten / Die voor de kolk des herts te famen komt in een gordel met 
bijftien knoopen. Dd’ Armen welke git-bzuin zyn / hebben wederzijds omz 
trent den elboog een groote ſtrik hangen. In de rechter hand heeft hu cen 
rad / uit het welli ondereen lange fluper hangt; boven op ’t rad ſtaat cen 
berdek/ ’t geenzeer Wel na een klok fweemd. In d’ andere hand houd 
bp een kring/ welherg eene helft licht / en d' andere helft duifter 18; op 
Dd’ opperfte vand ſtaat een vierkantige ftijl/ en op deeze ſtjleen Mooziaans 
Kop. Beneden hangt een gefpikkelde waaper. Voozts vertoond Gu cen 
fwarte broek enkoufen. * 

Hoewel nu dit Dolk zoo Wild en woeſt is / als uit deeze befchzijbing a, ge⸗ „cer Á 
nomen kan worden / hebben zp nochtans een Regeering onder hen / Die Bez en weren: 

ter ig / alg men onder zulk cen hoop verwagten zoude. Zp hebben cen Op⸗ 
perheer / Die gelijk eert Monarch is / en ober beel andere Koningen heerfcht. 
Deezen is Pouhatan genoemd / nasijn boopnaamfte Woon-plaatg; anderg. 
ig zijn efgen naam Wahunzonakok. enige zijner Landen / alg Pouhatan, 
Arrohatek , Appamatukke, Pamanukke, Y ouchtanund, en Mattapanient, 
zijn zijne @rf-landen ; maar d' andeten / Welke hy ín zijn bezit heeft / heeft 
hp ban anderen genomen. Hp heeft zoo beel B2ouwen/ als bp wil; van 
De welken altijd een / alg hp op zin leger legt / aan 3hn hoofd-einde/ en 
een ander aan zijn boeten-einde zit ; maar wanneer Gpopis/ zoo zit d' eene 
aan sijn rechter / en d' andere aan zin flinker hand. Als hp dDeeze nu moez 
de is / geeft hp ze ober aan de geenen/ Die hem't aangenaan-fie zijn. In 
de Negeering en volgen hier niet de Zoonen of Kinderen ; maar eerft des Lior 
nings Bzoeders / en daar na zijn Zufterg / band’ oudfte tot de jongſte toe. 
Z — geen vaſte Wetten; maat alleen zekere gebzuthelyßheden / 
beha ben de welken des Wonings Wil hun wet ig. Die omder Ddeezen 
Honing zón / Wozden Weroances genoemd / en hebben een volkomen 
macht aber hun volk. Jeder weet zijn land en erf-gronden / ook plaatfen 
van biffcherpen en jagten / Welke 3 banden OpperKUoning gelijk als 
in leen houden ; Want zw betaalen hem ín hellen en andere dingen Daar 
fchattingen booz.  Beezen Opper · Koning oeffend een zeer groote wreed: 
heid m’t ſtraffen der geenen / Die tegen hem migdoen; zulks dat hy gewel 
Dig ban al’tbolk gebzeesd word; vermits zijn wzeedheid ſomthds zoo ber 
gaat / dat hp de misdadigen / met de handen en boeten gebonden / leeven⸗ 
dig boozeen langfaam buut doet bzaaden. Bp wijten doet hy hen wel de 4 
hoofden opeen Dutaar-fteen leggen / en laat hen met een knods de harfen genen 
daaruit flaan. Somtijds doet hy ze aan een boom of ſtaak binden en Leezy Eeen 
bendig billen ; inboegen Dat men geen grooter wreedheden zoude konnen saai on, 
verzinnen / alg men by wijlen bier te lande ziet gefchieden, 
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Vertrek van Virginia. Befchrijving van 't Eiland Woko- 
‘kon, Aankomftop Florida, Stad en Slot Auguftijn. 
Geftalte en kleeding der Floridaanen. Vreemde Raads- 
pleegingen, Wonderlijken handel der Floridaanfche 
Koningen inhun Oorlogen. Vreemde Potfender Duivel- 
Jaagers. Wreedheid tegen d' Overwonnenen. Rouw. - 
der Vrouwen over hun verflaagene Mannen, en der On- 

derdaanen overde Koningen, Huis-houding der Flori- 
daanen. Krokodil-en Harten-vangft. Schrikkelijkeen 
befpottelijke Gods-dienft, &e, óur 

Nertrek van EF, Enige weeken op Virginia Boorgebzacht / en’t aanmerkens waardig⸗ 
Virginia, fle daar ter plaats / bezigtigd hebbende, befloaten wp / alzoo wp een 

goede gelegentheid daer toe hadden / na Florida te trekken / en borders be 
Spaanfche plaatfen in Weft-Indiente gaan bezoeken. Een deezen einde 
namen wp ong aficheid banden Gouverneur / en begaben ons t ſcheep op 
— de Koninglijke Koopman, boozzien met vier · en⸗twintig ſtuklien 
zanons. der 
Pa dat Wp deg morgens met een maatelijke wind uit Chefapeak Baay 

*tzeil hadden opgehaald / wierpen Wp deg avonds 't anker hao? Cape 
Henry, enzeg Dagen daat na boot Eiland Wokokon, daat eenigen ban 
ong volk / om water te haalen / aandand flapten. 

wekekon, _ Dit Biland Wokokon {8 geweldig leeg en zandig; doch bol Wingaar⸗ 
denen Cederen / opp De welke zich een ontallijke mentgte ban kraanen / Die 
meeft wit zyn onthouden, Wy fchooten ‘er eenigen ban / zonder heel 
moeite; want ze waren in 't eerft niet zeer fchuw; maat zoo haaft zp de 
Snaphanen twee of drie maalen hadden hooren loffen / blogen zp altemaal 
boort; zulcks dat wp’er geeneen meer ban bekomen konden. Bervolgens 
ging ik met d Boellieden / Die uit Engeland met mp getrokken maren/ ie⸗ 
Der met een Snaphaanopfchouder/ boswaard in / daar wp zoo beel Wild 
en Gebogelt zagen / dat het ontelbaar was / maar 3p gingen op de blucht/ 
300 haaft zy zagen / dat wp ons fn poftuur ſtelden om op hen log te branden; 
iworgen dat wp niet meer kreegen/ alg twee Darten, Welke wp met ong 
na’tíchip brachten / en daar wp den Kapitein met zyn onderhoozige Offis 
cieren op te gaft noodigden. J 

ee 



Eduwârd Melten door Weft- Indien, 177 

wee Bagen Daar na lichten Wp ’t anker / en zeilden vorders / den mees 
ften tjd met een gunfiigen wind / tot dat wy / na hier en Daar aan geweeft 
te zyn / waar ban ík T berhaal / om niet te lang te zijn / met boozdacht 
boorbp ga/ opden zeben-en-ttwintigften Gunp ban het voornoemde jaat 
opde Auſt van Florida’t anker uitwierpen. Den bolgenden Dag deeden Aankomtt 
wp anze goederen aan land beengen in cen Stad / die vande Spanjaarden op Florida. 
meeſt bewoond / en St. Auguftijn genoemd Wozd. _ 

Deeze Staden Dlot Auguttijn, legt nebens de Nibier May, en hebben Staden Sto: 
Beide booz-land/ ’ geen Binnen waard bol beemden en geboomten is / en Atstiijn. 
welkers kanten heubelaatig oprijzen. Cuſſchen Dit Looz-tand loopt een 
ruime en Diepe kil in een Wijd vaarwater / Welke de Sterkte en Dtad bez 
ſpoeld. °t Slot ig achtkantig getimmerd / beeft Wederzijds een vonde 
toon / en ban binnen ettelijke Doldaaten barakken. De gerond is afge- 
fneden Dooz twee Stroomen / welke uitt land in ’t vaarwater tufichen 
t vaſte landen ’t boor land ballen / en Die Dit Slot een groote baftigheid 
toebzengen. De Stad zelve leid bp na vierkantig / behalven alleen / dat 
ze tegen ober de Sterkte dichter bebouwdts. Zp ig herdeeld ín bier rpen 
ftraaten. Ter zijde aat de Kerk / en vecht boor de Stad ziet men 't Au⸗ 
gufiner Wloofter. REN j 

_ Aat d Fnwoonderg ban Florida belangd / Die zijn Olijf-berwig/ groot Floridaaren 
zonder mismaalitheid / en geſchnderd ober’tbel. Poor de Schamelhei "CLS 
Dzaagen ze een harten huid; en Gebben ſwart hair / ’tgeen geimeenlijk zoo 
lang is / Dat het hen tot de heupen toe hangt; doch't Ward meeft tulps- 
gewijs op de kruin geblerhten. wee Kleine fchilden d2aagen ze boo, de 
borſt; zes / Dre wat kleinder zijn / om darmen ; aan teder oa? twee bellen; 
en cen muts / welkers boord rondom bezet is met getalite vederen Dentop 
boederg een kruin bertaanende. Op de zy hebben speen pijl-kookker han: 
gen/ hol pijlen / aan welker einden fcherpe vifch-tanden baft gemaakt 
zijn. In deſſlinker hand / Welke boven ban een Lieckantige kopere plaat 
voorzzien is / houdenzeeen grooteboog. Aldus treſikien zy ten ooꝛlog. De 
Honing heeft de voortocht met een ſwaare knods op de ſchouder. 

Dagelijks heuden zp caad ober De Hrijgg-zaakten in Des Monings huig/ vreemde 
die opeen verheven zetel zit. d'Aanzienlijliſte begroeten hem eerſt / met Raads-plec- 
De handen boven ’t hoofd geheben/ roepende / ha, he, ya, Waar op alle SPS 
D'oberigen ha, ha, ludsſieels Weder-galmen. Hierop zetten zy zich afz 
temaal condom binrnen’t huis op fioelen neder. Indien de zaak ban (waar 
belang is / ontbied den Bening d'Oudſten en Prieſters / Jawas genaamd. 
Vervolgens word den Koning Kaſſine, ’t welk cen Drank uit bladeren ig / 
beel heet toegereikt; waat na een teder op ordee uit de zele kop Deinke, 
ek drank veroorſaakt ſweet / eu ſtild honger en dorſt boog bier-en-twín: 
ig uuren. 
Als (pp tegen den brand te belde leggen / leeven ze by Turliſche Cerwe / Hun spijs, 

honing / gerookte viſch / haagdiſſchen / en alle wilde wostelen; ja men⸗ 
gen sand en ſoolen ſomt DS onder De ſpijs / om de zelve te verlengen. Zeu 
haaſt krijgen de legers elkander niet in t gezigt of de Koningen Weder- 
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Wreemden zijds braajen d'oogen ín de hop rondom; mompelen tuſſchen de tanden ; 
handelder maaken zeer vzeemde gebaarden ; en verheffen tuffchen beide een pfelijk gez 
Floridaaa fefggeentm/ 't welft beantwoord word met cen algemeene Kreet deg gantfchje 
gen „en hun legerg/ flaande te gelijk op de dpen. Bier op neemt ieder Wontng/ eerbiez 
oorlogen. dig nade Zon gekeerd / een houte ſchsotel Gol Waterg/ ’ welk zp ober de 

Hrijggknegten werpen/ 5oo berre als't Gen mogelijk 18 / en broden mmid⸗ 
dels / Dat de Zon gelieve te vergunnen / Dat zp op gelikte Wijze’: bloed 
hunner bpanden mogen ſtorten; waar na zyterſtond een tweede komme 
waters in’ t buur gieten / Wenfchende den Krijgshnechten toe/ Dat zn Daf: 
geftroopte huiden ban De Wederpartijders alzoo aan de Vlam mogen opof⸗ 
geren: In deeze gelegent heid komen ook hun Priefterg te pas / Die alte: 

wonderiij. Maal ín dDurvelg-konftenerbaten zijn,  Deeze/ opeen child m 't midden 
ke porten. Deg Legers zittende / trekken cen Kring condom / binnen de welke zp 
derduivel- bzeemdẽ kriskraſſen en Wonderlijke grimmatfen maaken/ terwijl ze onder 
agers. tuffchen eenige woorden binnens monds peebeien. Geduurende t bierde 

deel ban een vur fchijnen fp cen kragtig gekeed te doen / waar ín zy zich zo⸗ 
danig ontftellen/ Dat ze eer Duivelen alg dDuivel-jaagers gelijken; Want zu 
draapen d'oogen ’t achterste voor ende geweigten Des lichaams niet anz 
ders / Dan of alle beenderen aan ſtukken zouden knakken. Eindelijk flap: 
penze afgeflaofd uit de getrokkene kring / en berichten den Koning wegeng 

Wreedheig. taetal/ en toeftand deg bpandljke legers. Den verwonnenen word met 
REUS meffen / welke zp uit ſcherp ried meeten te maaken / ’t bel deg hoofd met 
verwonne- Det hair afgebilb/ en tegen’t buur gedzoogd. Dit binden ze aan hooge 
an fiokken/ en keeren aldug zegepraalende t' huiswaart. Op gelijke manter 

handelen zy ook Darmen / ſioppen / en beenderen; doch de ſtokken plaat: - 
fen ze opeen ruim beld/ Daar ettelijke mannen en brouwen zich rondom 

zetten. Perbolgeng ffapt de Priefter met een houte beeld in’ midden deg 
bergaderings/ en berblaekt de berflagenen; terwijl drie mannen cp eenn 
hoek ban ecn akker / Daar deeze fokken opgeregt zyn / op de knten ncderz 
vallen ; Deen Van deeze drie klopt uit al zijn macht op een ſteen na’rgetal 
dev blaeken bp den Priefter uitgefprooken ; D' andere twee rammelen onz 
dertuſſchen met Halabaſſen bol ſteentjens / en zingen niet zonder Wonder: 
lijke gebaerden eenige beeemde liedekens. Zoo haaft neemt Dit gedoen 
geen eínde/ of de brouwen / welker mannen ín Den ſtryd gefneubeld sijn/ 
treeden tot den Koning / dekkende dD'aangezigten met hun Ganden; maas 
Ken groot misbaar ; berzoeken wraakt ober hun berflaagene mannen; bps 

ſtand in hun weduwlijke ftaat ; en berlof om ter gewoonelijke tijd teer te 
mogen trouwen; ’ welk hen den Honing toeftaat. Aldus getrooft, hee⸗ 

Rouw der ten 3p huilende t' huiswaart / en níet lang daar na/ na De plaats/ Daar 
or, ‚ Bun mannen begraven zijn. Alhier fnijden 3e°t hoof-baír tot D'oozen toe 
over an af / en werpen ’tzelbeopdegraben/ gelijkt ook De wapens en Dzink-potz 
Mannen. _ ten/ Dieden afgeftorhene Bj zijn teeven gebzuikt heeft. Eer en mogen zyu 
Der Onder- niet ín Den echt treeden / boort hair weer tot op De ſchouders gegroeidis. 

genen Ort Ge zelbe gewoonte grijpt ook ſtand / Wanneer De oningen ter aard bez 
gen. ſteld worden ; alleenlhk kemt’er noch by/ Dat d' Onderdaanen deie daz 
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gen baften en huilen; zíjn geaf bol pijlen hefteeken ; en des zelfs goederen 
met Get huig doo, de vlamme aanſteeken / op dat geen ander Daar ooit het 
geb2utk banzaude hebben. 

Dopders berfcheelen de Floridaanen onderling zeer. Die’t Tandſchap yerenil de: 
Panuka bewoonen / grenzende aan Nieuw-Spanjen , zijn ſtrydbaar en fi 
weed ; offeren de Gevangenen aan hun Afgoden / en eetenzeop; gelijk 
Wy er meer alg vijftig alzoo op een Dag ín de maand ban Gulp hebben zien 
handelen. De Pannen plukken de baard uit ; Doorboozen neuggaten 
en oogen ; en trouwen niet voor hun beertigfte jaar. d' Inboorlingen ban 
Jaguazia zijn fnelder in ’t loopen dan een hart/ en Worden niet moede / 

ſchoon zpeen gantfchen dag rennen. Nergens bind men wonderbaarlijker 
fwemmers / alg in Apalchia, Authia, en Somovia, Want wp hebben er 
gezien / Drie gantfche vuren lang onder ’t water konden blyben / eben als 
of deeze Woof d-ftof Gun geboozte- plaats was geweeſt. Zelfs de brouwen 
baaden / met kinderen ín den arm/ Doa? diepe en ſnelle ribieren. Men 
bind hier een menigte ban Hermaphroditen , of Die man en Wijf te gelijk — 
zijn; deeze draagen De pakliagien / alst leger te belde gaat. —— 
De grond ig bier zoo geweldig vruchtbaar / Dat ze twee maal's jaars vruchtbaar. 
Turliſche Cerwe voortbrengt; echter Word het land nooit gemeſt; maat heid des 
alg de Cerwe / Welke in lente - en zomet-maand geplant word/ Lan 't veld sronds. 
meen groote ſchuur verzameld is / ſteeken ze't onkruid aan brand; Die 
aſſche / welke daar ban voortkomt / verſtrekt tot mefting. Dettoning 
deeld de terweom / naieders huisgezin groot of klein valt. Bp de winter laken 
wijften ze bier maanden bofchwaart m/ onder Kleine hutjens ban palm- Hiiaasen, 
talkken ; hier leeben ze bp ’t wild / geraakte bifch/ en Hrokodillen / welker 
bieefch ſchoon en wit is / doch zy rieken geweldig na musktug. De banaft 
Deezer woede beeften gaat aldus toe. Aan d' oever des ſtrooms wozd een Krokodil. 
huisje bol gaten gebouwd / waar ín een ſchildwagt ſtaat / Die tien of twaalf vanst. 
medgesellen / Welke met een fam bol korte cher pe takken gewapend zijn / 
zoo haaft hp 't beeft gewaar Wo2d/ daar Lan berwittigd. Deezen fam 
douwen zy den Lrokodil/ die wijd-gaapende ten roof toeloopt / ter belt in/ 
en wentelen hem alzao opden rug; fchieten dan Den but bol pijlen / en 
flaan Gem vorders met Knodfen dood. De Barten worden op cen konftiger Als ook de: 
manier gevangen; want 3p verbergen zich onder cen harten-Lel/ 't geen Harten. 
sp 500 aatdig weeten op te zetten / alsof hetleefde. Dit plaatzen sp bp 
de ſtroomen / Daar de harten gewoon zijn te komen drinken / welke zp dan. 
onbooꝛziens doodfchieten. e 

Wanneer ze ziekt zin / laatenze geen aderg; maar zuigen't bloed uit. rocaanie 
De Pꝛieſters bedfenen te gelijkh’tampt ban GBeneeg-meefters; waarom in ziekte 
zp altijd een Zak met Kruiden / meeft tegen De Pokhen/ bp zich dag: handelen. 
gen ; Want dit holk Halt buiten gemeen hoeragtig; Waat doo, men — 
‘er zeer heel vind / Die mert deeze ziekte beſmet zijns. ja Sodomietern en bloede 
Blaed-fchande worden voor geen zonden gerekend; cn hoewel zy zich in Chande 
alie Dartele geilheden berloopen/ bereiken 3p echter Doorgaand een hoo: goon 
gen ouderdom ; fa wy hebben ’er gezien en geſprooken / Die aber de Done kend. Belse 
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Perd en dartig jaaren oud Waren / en kinds kinderen tot ín’t bijfbe gelid 
telden. CE ie SPEEN NT 

De Gods dienſt in Florida is niet min berboemeljk alg woced. Als sp 

zegepraalende uit den op2logt huts komen/ neemen D oude wijven t gez 
droogde Gate van de voornoemde ſtokken af; (feeen °C zele om hoog ; en 
bedanken De Zon voor De bevogten overwinning ; maar bloediger gaat 
d'offerhande der eerfl-geboorne Zoonen toe / alg welke boorden Honing de 
herſſenen meteen knods opeen blok te plerteren geftaagen worden; doch 
De jgarlijkſche dienſt welke zp aande Zan doen/ is geweldig befpattelijk; 
Want zp vullen ’tafgeftroopte bel vaneen hart met wel riekende kruiden ; 
„eieren De hoorens en ben hals met kranfen ; en beeren ’t tuſſehen gezang en 

_ Komft op 
Chriftoval 
de Havana 

fluiten naeen hooge tronk / op De welke zy Dit gebuld hart / met het Goofd 
nade Zon gekeerd / plaatfen/ terwijl zp dit groot hemel⸗ licht ondertuf: 
fchen verzoeken / dat hy't land zulke beugten oberhloedig beliebe te berleez 
nen / als zy nu aan hem offeren. t Genoemde bel blijft tot het bolgende 
jaar op de zele tijd / Wanneer met De zelve plegtigheden weer cen ander op 
Deeze plaatg gebracht word. k 

Behalven de Staden 't Slot Auguttijn, hebben de Spanjaarden hier 

noch een baftigheid / welke aan d' Nit hoeſt Helena ftaat/ en Den Apoſtel 
Mattheeustoegewijdis; waar in zy ook geftadig een genoegſaam frecke bee 
Ag onderhouden / om boor alle bpandlijke aanvallen berzekerd te 

eezen. 

NEGENDE ERO O F:D:67 Tell: eee 

Aankomftop Chriftoval de Havana, en des zelfs befchrij- 
ving. Befchrijving van't Eiland Kuba. Goud-draagen- 
de Rivieren. Vreemde manier van Papegaayen te van- 

„gen, Wonderlijke fteenen, Merkwaardige Slangen. 
‘Zeden der Kubaanen. Hun verfoejelijke manier van 
Huwelijken. Gevaarlijke ziekte des Schrijvers. 

& getegentheid ban een Spaanfch Schin / ’t geen geveed lag om na 
Chriftoval' de Havana, om eenige Hoopmanſchappen / tielke aldaar 

_ bällen/ tevertrehhen / deed ons befluiten ’t gezigt ban Florida boa: dat ban 
Deeze plaats te vecwiffelen. Cen deezen einde maakten Wp berding met 
ben Kapitein / Gingen te ſcheep op den 3 dag ban Auguſtus / en Wrerpen 
tanker op Ben elfde ban De zelbe maand / zonder dat ong iets befchzijbensg- 
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waardig op deeze reis wedervaren was / Voorde Stad Chritovalde Hava- 
na, gelegen op bet Eiland Kuba. — 
Deẽeze Stad Chriſtoval de Havana is De boormaamfie Daſtigheid / welke 

de Spanjaarden in Weſt· Indien bewoonen. Eertijds ſtond ze op de Zuid 
zijde ban ’t Biland Kuba, doch is naderhand verlegt ten Moorden tegen 
ober Florida. De lSaven ig niet min veilig / alg groot ; Want duizend en 

Deszelfs be- 
fchrijving. 

meer fchepen feonnen bekwamelijk / buiten bedenken ban eenig geyaar - 
daar binnenloopen. de Ingang is zoolang/ alg een Baoteling toe kan 
reiken / alwaar tuffchen een uitfteehende punt lands en een bierkantig Wa: 
ter-flat zoo eng blijft / Dat ’et geen twee fcheepen gelijkelfjk 1 konnen ka: 
men. _ Oy 't naauwſte bereikt de Diepte fcS vademen. Aan weder-zijde: 
ban de buitenste mand des Havens leid een langwerpig· vierhantige Breck 
te; d' eene Meza de Maria, tet 3de ban De Stad Havana op ven blakke 
grond; en d'andere Morro genaamd / aan de boet ban twee bergen / wel: 
ker toppen ban gefchut voorſien / de Stad lichtelijk over de haben dwingen 
konnen. Tuſſchen Morro en Meza de Maria ftaat een biftke / booge/ en 
eben-ronde Toorn / boven gedekt met een gefplitfte kloot / en van Wach⸗ 
ters boozzien / welke zoo heel vaandelen opſteeken / alg ze fcheepen uit zee 
ontdekken/ tot waarfchouwing bande Stad, Die cen mijl verder binnen: 
waard gelegen ig. Door Havanazelbelegt een darde Slot; alle Welie Slaz 
ten booefien zijn ban zeer fwaar gefchut / tot twee honderd cu veertig toe / 
benebeng ook een fteche bezetting. / volgens ’t beftek des Peld- overſte Jo- 
hande Texeda, endeg Ingenieurs Babcitta Antonelli , Die ban den Spaan: 
fchen Waning Philip de Tweede derwaards gezonden mierden ; op Dat de 
plaats tegen alle bpandlijke Mmdyuk bolkkomen berzekerd mocht zijn ; te 
meer. / dewijl Be rijke Ziver-bloat en andere fchepen wit Wett-Indien ge: 
woon zijn alhier te famen te vergaderen / om gekijkerhand na Spanjen ober 
tefteeken. De Stad legt langs de Haven / en heeft twee Mierften met fpits- 
toeloopende toonen, De Buizen zijn op de Spaanfche manier getim⸗ 
merd. De Dterfite tor befcherming det Stad is baozzten Lan twaalf mez 
tale kartouwen / en een graft / ín welke uit de Waben water Lloeid. 
Eiland Kuba, daar de Stad Havana, gelijk gezegt ig/ oplegt / door 

Kriftoffel Kolonusentdekt zijnde, wierd eetft Johanna genaamd / federd 
ook Ferpandina, en Alpha-Omega; Boch ig eindelijk beft bekend gebleeven 
onder de benaming Kuba. In delengte / ban de Weftelijke Unhoek An- 
ton afte rekenen tot d' Boftelijke de Maizi maakt het twee honderd en dar⸗ 
tien mijlen uit. De grootfte breedte / te weeten tuſſchen de Hoofden de 
Jardinesen Lukanaka, haal? bijf-en-feftig mijlen ; doch op eenige plaatfen 

xkrimpt het tot optwaalf mijlen. De grond draagt doorgaans Hooge ber: 
genen fwareboffchen. Wit dit gebergte bloejen JDifch-rijke Aibreren / Die 
of ten Zuiden / of Nooꝛdelijk in d’ Oceaan uitwateren. Men vind hier 
goud ín heele Rivieren ende Beeken ; doch ’tfijnfte wad gebonden in de 5 
Stroomen / die in be Waven Lan Xagua komen / t welk zacht / en bp de 
Goud-fmeden in zeer groote waarde ig ; ’tandec/ Dat’er gebenden word / 
is van ſlegter allop. Altemaal voeden ze aberbloedig Grokodillen/ Die me⸗ 
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nig menfch en beeft na’t water rukken / en aldaarop eten. De Cederen’ . 
affen bier niet min groot als welriekend; want ieder fam kan een fchuit 
boor veertig / jafeftig mannen/ uitleberen, Dok ziet men hier een mez 
nigte ban Storakg-bout/'t welk d' Anbooelingen gewoon zyn deg nachts 
tebzanden/ en Dat bp Zonnen-opgang een zeer aangename teuk ban zich 
geeft / welke sich wijd en zijd verſpreid. Maar niets ziet men ?er/t geen weelz 
Deriger groeid alg de WBijngaarden/ welker ffammen dDoo2gaang een mang 
dikte hebben/en ampere dzuiven boostbzengen. Men heeft hier ook een groo⸗ 
te menigte ban bogelen/ als Zing-duiven / Cortel · duiven / Patryzen / hoe⸗ 
wel minder ban lyf / als die ban Spanjen; niettemin en Wozden ze ín geen ban 
d andere Eilanden gevonden. Dok zijn er andere Bogels / die men nergens 
vind / Lan gebaante gelijk Araanen / Welke jang zijnde / t° eenemaal witte 
vederen hebben ; doch allenskeng wozden De zelve ban alderhande Koleuren. 
Derse Dogelen zitten ben meeften tijd hp troppen ban dzie of bier honderd te 
gelijk mee de beenen in ’t zout kater /’t welk zp drinken. De Papegaapen- 
vangft gaat hier zeer beemd toe, Een Jongen / welkers hoofd onder eenig 
rcuid berfchuild / klimt op’t hooghſte ban cen boom / en roert een Papes 
gaap/ welke hpopde band heeft/ opde kop ; zulkg dat het beeft een klaz 
gend geluid maakt / Waat op D' anderen toe komen bliegen. De Jongen 
op dit werk afgeregt / werpt een ffrilt/ Die aaneen ftokje vaſt is Den Pas 
pegaapen am den hals / en ruktze na zich toe Wanneer hy ze borders den 
hals omdzaaid / en onder den boom neergooid. Dit bangen gaat zeer gez 
makkelijk toe; want zoo lang alg De Papegaap/ Dien den Jongen op 
De hand heeft / dit klagend geluid ban zich geeft / zullen d' anderen niet 
uit den boom bliegen ; inboegen Dat ik ’er menigmaal zoo beel heb zien ban: 
gen/ alg’er op Dit klaagen toegebloogen Waren. Popderg Dienen ten 
fpijg d’ Yguanas, ’t Welk viervoetige flangen zijn / Die niet kwalijk na 
de Waagdiffchen fweemen ; maar bpzonder fmaktelijk balt het vleeſch Der 
Schild-padden/ welke zomtijds zoo groot ballen; dat ze honderden dar⸗ 
tig ponden haalen. Hun bet geneesd melaatsheid en fchuft. De ſtieren 
en Koepen / vermits ze in zulk een meenigte zijn Worden meeſt om De huis 
Den geflagt. De Derkens worden aan riemen gefneeden/ in de Zon gez 
droogd /en vorders t' fcheep gedaan / ten boedfel ban het bootgbolk /’t geen 
uit de Havana na Spanjen affteekit. 't Gratoen wafcht ín’t wild / en leverd 
goed ljwaat. 

Eertijds wierd Kuba doo2 beefcheidene Hoeren beſtierd Waar ban ieder 
fn eigen Landſchap beheerſcht. Onder de voornaamften zijn Maize , Ba- 
yamo, Kueyba, Kamagucy , Makaka, Xagua, Habana,en Uhima. Some 
mige vlak; andere bergaatig/ en meerof min beuchtbaar / na dat ze wel 
gelegen zijn. Daorde komſt der Spanjaarden hier te Lande/ Wierden alle 
deeze plaatfen Dicht bewoond; Doch fedect zijn ze zoodanig ontvollit / dat 
’er naauwelijkg oude Gnboorlingen te binden zijn. Weinig Spanjaarden 
onthouden zich op dit groote Eiland / hoewel’ van lebeng-middelen ober: 
bloedig genoeg voorzien is. Inꝰt geweſt Kamaguey legt een ballepe/ drie 
mijlen groot / alwaar Wp een wonderlijk Ding zagen ; Want de Natuur 

beengt. 

— 
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Bsengt’er zeer oberbloedig Molen · ſteenen booet/ die zoo net rond Zijn / wonderlijke 
dat geen paffer bolmaakter kring kan treltken. _ Bozderg is vermaard Steenen. 
Gebergte, uit't welk Fooden-lijm diep zeewaart bloctd/ alwaar 't door 
de wind herwaarts en derwaarts gedzeeben Wo2d. De Tucht valt hier Lucht en 
doorgaans zeer gemaatigd/ ende grond vrꝛuchtbaar ben Urappe / Gra{fie/ grond. 
Riftel/ Bengber/ Maſtiñß / Aloẽ / Kaneel / en Suiker. De Slangen) welke vreemde 
men Biet ziet berdienen geen gemeene verwondering; want zy hebben de Slangen. 
grootte Van een haag / de gedaante ban boffen/ konijn-boeten / cen wezelg- 
kop/ voffen-ftaart en Daffen-hatt. Zpleeben bp kleine beef jens / Guabini- 
quinazes geraamd / en berftrekken tot een niet min gezonde alg ſmaalielij⸗ 
ke ſphs. Ee rn 
Dine Inwoonders gingen eertijds naakt, De Mannen zijn zeer ons, Zeden der 

gefchit / en verlaaten de Drouwen na hun welgevallen om de minste oor⸗ Kvbaanen. 
zaakt ; doch de Beouwen Blijben van hun zijde altijd aan D’ echt berbonden. 
Hun Erouwen gaat godloog toe; want de Bruidegom beflaapt de Bzuid run Goc- 
d'eerfte nacht niet ; maat zp word beflaapen ban des Bruidegoms bekken: loos trou⸗ 
den / die in gelijke ſtaat met hem zijn; invoegen Dat dte aan een Weer trouwd/ wer 
met Beeren Bleefchelijke gemeenfchap heeft / aan cen Hoopman met Loop: 
luiden / aaneen Viſſcher met Diflcherg/en zoo baorts. Meer en heb ik ban 
de Kubaanen niet konnen verneemen /’t geen De moite berdiend ban beſchze⸗ 
ben te worden ; want vermits de Spanjaarden hier berfcheidene Steden op 
dit Eilandt hebben / en dat d' Fnbooslingen beel met herr koopmanfchap: 
pen / zijn zy ín beel Deelen b2p wat menfchelijker/ hoewel niet beter / gewor⸗ 
den / alg 5p in hun eerfte eenvoudigheid wel geweeft zijn ; invoegen dat men 
ned weinig boetftappen ban hun oude manieren ban Teeven bee 

eurd. 
9* ſtonden nu gereed om na Hifpaniola over te ſteeken / wanneer't den zieke aes 
Deer beliefde my met een ziekte te bezoeken / die my in minder alg acht daz Schrijvers, 
gen op den oever Des Doods bracht / en ongetwijfeld zou ik mijn Paderland 
nooit weer gezien hebben / indien mijn Heis-gezellen niet zoo goede zorg 
too? mp gedzaagen hadden; Want den Spanjaard, Daar wp huisbefting 
bp hadden/ was gelijk de meefte ban zijn landaard / en fou mp lieber hebben 
zien ſterven / alg Dat hp een boet berzet zoude hebben / ten minften zoo hem 
zijn moeite niet wel drie Dubbeld Betaald wierd. Meer al8 bijf maanden 
bleef lt zoo ſwaſt / dat ik te naauwer nood bp cen ftok gaan konde / IHdende 
ondertuffchen de grootſte elende des weerelds; Want vermits men er soa 
geen ervaarene Genees meeſters / als in Europa, vind / en dat de Span⸗ 
jaarden aan d'andere kant d' Engelſchen bp na gelijk de peft haaten / wiſt 
ík niet wat ik beft tot mijn gezand-Wozding aan zoude wenden ; tot Dat eine 
delijk een oude Kubaan / Die zich na hun manter een weinigje op de Benees- 
lionſt verſtond / mp door eenige danken / ban kruiden / Die daar te lande 
waſſchen / gekookt / in't kort zoo ver bracht / dat ik mp ſterk genoeg band 
omeen plaats te berlaaten / baar alle medelijden, ten minften ten opzichte 
banonzelandaard/ verbannen fchiut te Weezer, 

TIENDE 
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TIENDE HOOED-S DEK. 

Vertrek van Kuba na Hiſpaniola. Befchrijving van de 
Stad Domingo,en vant magtig Eiland Hifpaniola. Won- 
derlijke Wurmtjes, en Vaffchen. Driederhande foort 
van Muggen. Afgrijfelijke Spinnekoppen. Groote Kai- 

_ mannen, en der zelver looSsheid. Wilde Honden, en 
des Schrijvers gevoelen daar over. _Landfchappen op 
Hifpaniola. Vrugtbaarheid, Rivieren. Beelden Ze- 
mes, _Wonderbaarlijken handel der Indiaanfche Prie- 
fters met Zieken, enmet Dooden, Vreemd onderzoek 
na toekomftige voorvallen. Zeldzaame dienft omtrent 
de geboorte der Kinderen. Wonderlijke Erfenis van 
Heerfchappy. Menigte vanfchoone Havensop Hifpa- 
niola. 

Oen ilt nu Weer tot zoo ber gekomen was / dat mijn fwakbeid mp niet 
Verrek van J. _ tanger belettede d ongemakken ban de Beig uit te ſtaan / Daar ik naaſt 
Hifpariola. God den goeden Cubaan boor te danken had/ bertrokken wp met het Schip. 

De Trinidad of de Drie-eenigheid na Hifpaniola, daat wp op den dare 
den Maart ban den jaate 1670/ hoor de Stad Domingo ten anker kwa: 
men. 

Befchrijving Deeze Stad/ wellie de Poofd-plaatg ban alle d' Eilanden rondom hee 
van Domin- is / wierd gebouwd doo? Bartholomeus Kolonus, en op t jaar 1494 be⸗ 

go. volke, Acht jaren had ze geſtaan / wanneer een ſchrilikelyke ſtorm alles 
ober hoopfmeet ; waarna Niklaas Olanda de Stad op De weſteljſie oeber 
van Omaza berplaatfte/ ter oorzaak De Spanjaarden / Die meeft ten we⸗ 
ften Wijd en zijd neder geflaagen Warten / niet genoodzaakt zouden zijn 
ober te fcheepen ; onaangezien D'eerfte plaats anderfing beel bekwaamer 
lag / als welke niet alleen baozzien mas Lan een fontein bal Zoet waters ; 
maar ook geenfing gequeld met d' ongezonde Dampen / Welke D'opgaande 
Zon dageſks na ’t verplaatfte Domingo faagd/ ’t welk by rouw weder 
dilwils am baefch water verleegen is / alzoo men met / Dan gebaarlijk / 
tor de gezeide fontein ober kan vaarten. Poch Olanda meende Dit onge: 
mak boor te komen met de nabuurige ſtroom Hayna in d' Ozoma te graa: 

en; 
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ben; maat den toeleg ig blijven ffeehen ; anderfins zoude Domingo zooda⸗ 
nig gelegen 5ijn/ dat het geen plaatg tec Wereld behoefde toe te geeben ; 
want het legt op een blake grond / en opd aan De zuid · züde beſpoeld ban 
de zee; ten ooften vloeid de rivier; en ín 'tnaozden en weften bzeiden zich 
tuftige beemden mijd en zijd uit. HA 
De Stad is bp na bierkantig/ en berdeeld in lange en rechte ffraaten 

bol ſchoone huizen / na de Spaanfche wijze gebouwd. Fut midden dec 
Stad ſtaat een bierktantige Markt met een heerlijke LPoofd-kerkk/ daar een 
Heck-hof nevens gebouwdis/ tgeen bp nood / alzoa't binnen een hooge 
muur beflooten legt / voor een berweer-plaatg zoude konnen berftcekken, 
9 Opper-gezag-hebberg over d' inkomſten der Spaanſchen Bonmgs bez 
Waonen alhier zeer prachtige Paleizen. Pooꝛrts hebben de Dominikaanen, 
Franciskaanen , en de la Mercede koftelijke Rlooſters; behalven noch twee 
anderen/ Haar de Zonnen hun verbluf· plaats in hebben. Ook beeft meus 
bier een Tatijnſche School/ en een Gaſt huis / welke met riche inkom: 
ften begiftigd zijn. d' Varcds-biffchop ban deeze Stad heeft gezag ober de 
Bifbommen ban Konception, la Vega, Kuba, Venezuela, Porto-Riko, 
end’ AbdpeopjJamaika. WBoderglegt Domingo beflooten binnen een ſtee⸗ 
ne muur /, en ig tot meer berzektecing verſterkt met een Slot / 't welk twee 
bolwerken in de ſtroom Ozama uitsteekt / en na Binnen inggelijks twee 
halbe-mannen heeft. Op d'uiterfte oever / nevens ’t zuider bolwerk / 
ffaateen ronde toorn / die ſtetk genoeg ig om bp nood een geweldige tegen = 
weer uitte konnen doen. f 

Behalben deeze Stad Domingoleggen ook noch op Hifpaniola de Ster Staden ep 
ben Salvaleon; Zeybo; Kotu y, 't geen eert {jd bp Goud-mijnderg bewoond Hireniele 
wierd; Azua, rondom ’t welft beel zuifer-maolengftaan; Yaguana, Wee 
gens haar goede haben ook Maria del Puertogenaamd / ’t welk door dEn⸗ 
gelfche Popman Kriftoffel Newport verbrand treed ; Konceptions bete 
maard wegeng een Baofd-kerk / en Minder-broeders Wloofter; Sant Jago; 
een zeer vermaakelijke plaats ; en Puerto de Plata, aan De boet ban een Qez 
bergt gelegen / welſters hooge cop geftadig mer fnceuw bedekt is / langg 
een haben / Die zeer wel na een Goef-pzer fweembd, Monte Chrifto beflaat 
de noorderlijkſte kuft/ en Word ban He fircam Yaqui beſpoeld / welkers 
oeber Heel zout-pannen heeft, Alle: deeze Sreden Lander wp zeer verval⸗ 
len en ſchaars bewoond / alzoo de Spanjaarden / gelokt doop nieutwelingg 
ondekte goud- en zilber-mijnen/ meeſt na andere landſchappen vertrok⸗ 
ken/ en D'eerfte Ingezetenen jammerlijk om hals geraakt zijn. 26 
at Loders 't Biland Hitpaniola belangd/ ’t geen eertijds by de Fn: en: 

woonders Harty en Quifqueia genoemd wierd / tig ontdekt Booz Kriftoffel Vina. 
Kolonus if’t jaar 15925 't gelijkt ban gedaante níet kwalijk na ecn Kaftan: 
e-blad/-en maakt Drie honderden bijftig mijten in d' cmmegang uit. De 
ucht ig er boor den middag brandend heet; boch federt wordze doorde zee⸗ 
wind bekoeld, Degrondis zoo vruchtbaer / Dat ze voor geen landfchag 
Beboefd te tijken. — De Paarden/ Uoenen / en Stieren / die ín den aan: 
hang uit Spanjen herwaarts geboecd, zun zhn met 'er tÿd zodanig ver⸗ 

REE, % a menige 
JV Bidt 
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menigbuldigd / Dat ze geen Eigenaars hebben / Waar door het ook kamt 
dat Gun vleeſch hoewel ’t doorgaans ſeer leser balt/ dikwilg Hoor 
De honden leggen blijft. Alleenlijk draagen ze de Hunden / Daar de booze 
naamfte handel in beſtaat / t huigtwaart, F 

VEGOuder ’t vꝛeemt Gediert / t welck alhier te binden is / munten uit de 
wurmtjes Murmtjes Kuyero genaamd. Deeze zijn omtrent zoo groot als een lid 

kayero· ¶van een binger / en hebben vier bleugeten / waar van de twee bovenfte zoo 
groot zijn / dat d'anderen daar onder ſchuilen. Zp geeven zulk een glans, 
inzonderheid / wanneer ze vliegen / Dat ze by duiſtere nacht een Kamer zoo 
zeer verlichten / als of het dag was. 

vifch Ma- _ JPfet min berwondereng-waardig is de geſtalte ban de Biſch Manati, 
nati, welke eenn offen-kop/ Kleine oogen / een graauwe hairige huid / sweege: 
ie Klaauwde pooten onder den kop/ zoo beel gaten in plaats ban ooren / en 

twee ffeenen als kaatg-ballen in de harſenen heeft ; ’ lichaam loopt vor⸗ 
Deeg fmal toe bant midden af na de ſtaart en Gaald doorgaans de lengte 
ban bijftien boeten; ook maakt De Dikte weinig minder uit. ’tHDffen 
heeft upers / Daar de jongen aan zuigen. Wanneer deeze Viſch eerft varſch 
gedood / en wel toebereidig/ fmaakt hp gelijk kalfg-bleefch. · Meeſt ont⸗ 
Boud hp zich in zee; hoewel hp ook binnen Be rivieren fwermd/- op't land 
komt / engrageet; en zoo men de Inboozlingen gelooven mag/ kan hy 
a! * gemaakt worden / dat hy / geiyk de honden / na een gegebene naarm/ 

— Behalben Dit wanſchaapen Water-gedzocht/ ballen hier ook de Viſch⸗ 
Abskarusja, jens Abakatuaja genoemd. Deeze hebben een kleine gefconftemond; ſwar⸗ 

te oogen / ineen filberagtige kring beflooten; bijf fwarte binnen / waar’ 
tan ’ertwee lange onder den buik/ een op de rug / en een aan ieder. 5ijde 
banbenkopftaan. De ſtaart is geſplitſt; De huid bun en blinkend; en t 
bleefch niet onaangenaam banfmaak. Deeze Biſchjens hebben doorgaang 
De grootte vaneen fchol ; dach zp zijn Dikker en condagtig. ntt 

Woeweler geen fenijnige Pieren op Dit gantfche Erland gebonden wor⸗ 
Driederhan- den / heeft menet echter-Detederhande Muggen / díe de menfchen een one 
de Muggen. perdraagelijke kwelling aandoen. d Gerfte flag balt ontrent ban een zelve - 

grootte / alsde Muggen / welke men bp zomer-dag ín Europa ziet. Mees 
ze komen uop’t lijf / en zuigen ’t bloed daar zoolang uit/ tot Dat zet'cenes- 
maal daat ban bol zijn / en niet meet Vliegen konnen; ook maaken 3p zoo⸗ 
danig een geraas / dat men ter plaatfe/ daar ze ín menigte zijn / malkane 
Der nauwelijks kan hoozen fpzeehen. Detyd / dat zy De menfchen meeft 
laagen/ f89’8 morgeng en’g abondg. Die ban be tweede flag zijn zoo 

| hiein alg zand / en geeven geen geluid ; invoegen dat ze noch arger zijn alg. 
D'anderen; want ze meeten / vermits ze 300 geweldig klein zijn / Hoos’ 
linden heen te hruppen. De Jagers / die in’t bofch zijn / (meren hun 
aangezicht met vatkeng-reuzel/ om zich hoo? Dit berdzietig goed te bebstja 
Den; en branden deg abondg tabak in bun Centen ; want anders en zou 
ben zp gantfch geen vuft hebben, Dun tijd is s morgens eu s abondg/ en 
Be heele nacht ; maar bp dag ziet men ze niet / indien t mwn > 
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weinigje waaid ; want de minfte winbdzijftze Loot. De datde flag ban 
Mufquitos of Muggen zijn ban gedaante alg ecn Hoftaard-zaat/ en rood 
bankaleuc. Deezefteeken niet; maar bijten cen ſtuhje ban de huid af; 
zulkg Bat ‘er een voofje komt ter plaatfe/ daar ze gebeeten hebben/ en het 
aangesicht zoodanig Daar ban opfweld / dat men t eenemaal míifmaakt 
fchĳjnt. Zpduuren de gantfche dag ban het opgaan tot het ondergaan dec 
Zonne; doch bp nacht tg men ’er bep ban ; maat niet ban De tweede ſoort / 
Die zoo haaſt de duiſternis gevallen ig / te boorſchhn Komen; invoegen dat 
men bp na onophoudelijk ban Dit ongediect geplaagd wozd. | 
Men siet hier ook Spinnekoppen/ Die zeer afgrijfelijk zijn; Want het Arzrijcrijze 
lichaam is zoo groot alg eert ep / en De pooten gelijk Die ban De kleine krab⸗ Spinnckop- 
ben/ en ober alruig. Zp hebben bier randen / díe ſwart / en 300 groot F°*- 
zijn alg die ban een Klein konijn / Daar fp zeet fel mee bijten konnen; doch 
bun beet ig gelijk hun lichaam zander eenig fenijn. Zp onthouden zich 
ín de baken derhutzen/ en in ’£ vied langs de wateren. | 
@okt heeft men hier heel Raimannen / ’t geen een flag ban Urokodillen is / Groote Kai- 

baneen wonderlijke langte en Dikte ; want weinig dagen na Onze aankomst mannen. 
op Hifpaniola zagen wp’eceen/ Dieopgevuld was / welkers langte biep in 
de ſebentig voeten haalde. Deeze Bieren gebruiken een ongemeene loos⸗ 
heid om hun koftte zoeten. Zpleggenop't water te deijben in de monden 
Der Rivieren / gelijk of teen berrotte boom Wag/ doch meeft onthouden 
3p zich aan de kanten Der ſtroomen / en paffen daarop. Als er nu eenig 
Geeft Komt om te denken / fchieten zp fchielijk toe en (wemmen daar mee 
He rond / am’ zelve aldug te doen ſterven; doch Dewit zp licht zin / 
L Balben tet een (waar beeſt ‘t geen zich maar cenigfing te meer ſtelde Per, zeiver 

egrond niet wel zouden konnen krijgen / fwelgen zp twee of Drie honderd 
ponden ftecnen in; tgeen ben in een oagenblitt/ hoe groot Get beeft ook 
Weezer mag/ nabeneden doet baalen. Alhier laaten zp ’tDzie of bier daz 

gen leggen/ tot dat het half verrot is Wanneer zp daat eerſt aan beginnen 
teeten. Deezebeeften en konnen zich niet verhaalen houden ; want fchoon 
men ze níet zien kan / kan men ze echter tuiken/ vermits ze geweldig ne 
muskus flinken; Doo? dien 3e Klieren tuſſchen bel en bleefch hebben / die 
gemuskerdzijn. Twee deezer klieven / Welke. de Jaagers bewaaren om in 
Europate beengen/ en aldaact te verhandelen / ffaan aande keel, twee ons 

Derde voorſte gooten; en twee tuſſchen D'achterfte pooten. 
„ Hifpatiola baed onder andere Dieten ook een menigte van Wilde Honden / wild: zor- 

Die geweldige groote fchade doen ; want zoa haaft een Hoe of Fercp ge- den 
worpen beeft / eeten Deeze Londen / zoo er geen menfchen omtrent zijn / 
be fongen terſtond on. Zploopen met troppen ban vuftig of feftig te gez 
fĳk/ en zn zoo ſtout / dat ze cen trop Wilde Dwijnen aan durven Doen ; 
Daar zp ook miet eer zullen affcheiden / boor dat 5p ’er eenigen dood gebeeten 
hebben, Rijn geboelen ig / Dat deeze Wilde Ponden op Deeze mamer Daar nas 
geliomensijn. Toen de Spanjaarden zich meefter ban dit Eiland maakt- ckomen. 
ten/ was het zelve bol Indianen / welke beſpeurende / datde. Spanjaar⸗ 
Den onder ſchijn ban vziendſchap hen Ruhe t jon zochten te bzengen / ho * ball ede ik, 
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‘pe zelven opftonben/ en hen beel afbreuks deeden; zulks Dat zp genood⸗ 
‘gaakt waten/ zoo sper een bafte boer wilden Gouden / d' Zndianen ur te ‘troepen ; Maar vermits De zelbe zig in De boſſchen verborgen hadden / bon: Ben de Spanjaarden geen beter middel / als deeze onnozele menfchen met Honden te gaan opzoeken. Wanneer zp door Dit middel nm eenigen gebon⸗ 
den hadden / kapten zy ze aan ſtukken / om hun honden daar medete Hoes 
den / waat doo, D'Fndranen zoo verſchriſit wierden / Dat zefcdert nier te 
voorſchijn dorſten komen ; zulk Dat'er bp Bützenden/ Die zich uit baceg onder De klippen hiet en Daar in holen berborgen hadden / ban honger ber- 
gaan zĳn; gelijk ík zelve in holen geweeft ben/ Baar na giffing De gebeen⸗ 
ten van meet afg honderd menfchen ín lagen. Wanneer d’ Indianen nu 
niet meer en verſcheenen / Gebben de Spanjaarden een pattp ban bun bon: 
den laatenloopen/ Waat ban/ mijng dozdeel$/ Deeze Wilde Honden gez 
komen zĳn; tgeen zoo befwaarlijk niet te gelooben ig; want in’t bolle 
Tand en bint men ze niet.  Piettemin konnen Deeze honden tam gemaakt 
worden ; gelijk ik’er berfcheiden gezien heb/ daar de Jaagers mee ter jagt 
gingen / daarze/ aangezien hun fteckte/ zeer bekwaam toe zijn; maar 
n zulk een geval moeten ze jong uit De neften genomen worden ; want are 
derſints kan men fe nooit tam maaken. iN 1 

Landíchap. it Erland Hifpaniola wag eertijds berdeeld fn berfcheidene Lande 
wee Tie (chappen. - fecht over t Eiland Porto Riko leidet bergagtig gekweft Hy- 
‘baniola, uey. Aan Hyguey paalb Ykayagua;, tennoopden legt Samtand; zunde⸗ 

ie Yaquimo, daat veel Bzafilhen-hout valt ; en tuffchen de Stad Domin- 
goen Yaquimo't geweft Baoruko , 't welk met het gebergt een ſtreek beft 
van feftig mijlenlang / en meer alg twintig mijlen breed / zonder water ú 

_ boebfel boor bee of menfch. Borders bolgt De landſtreek Xaragua, geleget 
aan den grooten mham / welke Hifpaniolatweefing berdeelb; want d’ ces 
ne zijde ſtrekt zich uit na Dd’ uithoek Sant Nikolaas, en d' andere na’thooft 
Tiburon. Dit geweft brengt oberbloedig katoen boost. 
De Gꝛond ig hier zoo geweldig bruchtbaar / Dat de gember / uit Oofte 

Indien herwaarts obergebzacht/ zoo oberbloedig waſcht / Dat jaar Looy 
jaar meer als twee-en-tWwintig Duizend kwintaalen na Spanjen afgebocrd 
twozden. Piet min gelukkig groeid Get zuiker-rieden Mais/ en meer an- 
Dere baugten ; invoegen Dat dit Eiland / indien ’t behaolijk bebouwd 
wierd / bekwaam zoude zjn om een oneindig geral ban Duizenden te 

vruchthaat · 
he id. 

voeden. 
— Poorts heeft Hiſpaniola zeer ſchoone Stroomen / Waar ban de toor, 

naamſie zijn Hayna, Nizao, langs welkerg oever 't eerſte zuiker · ried ges 
plant ig; Neibacen geweldige bloed; Yaquimo, Yaqui, Welke Kolonus 
noemde Riode oro, om dat de grond alg goud glinfterde; en meer andes 
ten; Doch de boopmaamfte ban allen if Ozama, Die zulk een breedte en 
Biepte heeft/ Dar de ſwaarſte fchepen dicht aan de wal leggen / om telaas 
Denenteloffen. Deeze Aivier befpoeld de Stadt Domingo , Daar hiet 
boog van gefprookenig. * 
d Oozſpronkelijke Inboolingen zijn eenboudig / en weeten ban geer) 

| net 
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noch ſchryben. Hun beelden Zemes , Die her boo? Goden berfirehiken / zyn Beelden ze- 
ban binnen met katoen gevuld / en Den bullebakken niet ongelijk. De mee 
Kleinften bandeeze beelden (Want zp hebben ze groot en klein) binden ze 
amet touwetfeng aan't boorhoofb/ wanneer ze ten ooplog gaan. Leder 
Tandvoogd heefteen bpzonderen Zewes, Dien hp eerd / en ban den welke 
hp regen / zonne-fchijn / en oberwinning tegen ben vpand bertwagt. 

Wanneer iemand ban aanzien onder ben ziek komt re Worden / vechten wonderlij- 
de Priefterg wonderlijke grollen aan. _ Berftelijk kaauwen 3p een kruid / ken —— 
Kohobba genoetnd/ “tgeen dzonkenſchan berwecht. Deonlien zynde / PCT AE 
fchuimbekken fp pfelijk ; loopen alzoo met een ſteen en een ſtuk vleeſch in de 
mond naden zieken ;en drijven alle Butg-genooten buiten de deur, behalven 
een of twee / welker tegenwoordigheid De Rranke tocftaat. Pervolgens 
gaat een der Prieſters viermaal om’ ziek· bedde / niet zonder buile gebaatz 
Den de lippen en neus·gaten nppende ; blaaft op ’tboorhaofd/ in ben halg/ 
en flaap des haofdS ban den beb-legerige ; en zuigt hem aan verſcheidene 
Yedemaaten / voorwendende / dat hy met Dit zuigen De ziekte uit d aderen 
tvekt, Voorts vryft hp de fchouberg / dyen / en beenderen / en bind De 
ganden aan De boeten Van den kranke baft. Hierop bliegt hy na d’ opene 
deur / en ſchreeuwd luidg keels dat den kranke binnen weinig tijdts tot 
zijn voorige gezontheid herſteld Sal worden ; en fich borders met uitgeſtrek⸗ 
teacmen naden zieke keerende / haald Gp een ftukt bleefch uit zijn mond / 
en geeft het ben achter hem te eeten zeggende; Gy zult gezond uitgaan, 
dewijlik uweziekte weg genomen heb. Maar indten hp’t kwaad onge: 
neefelijk oo2deeld / maakt he den zieke Wijs / dat Zemes bertoornd is / om 
dat hp boorden zelde geen huis getummerd/ of hoeve toegewijd / of hem 
uiet eecbiedig genoeg gediend heeft. Zoo de ziel ban’tlichaam verſcheid / met dooden, 
word 't Lijkt mec fchaikhelike toovern befwoozen / om bericht te geeben/ of 
het geftucben is / om dat het bolgeng Gods fchikking uitgeleefd was / 
dan of’t bp ſchult beg Boitius of Pꝛieſters toeſwam / 'tzp bp zich niet gez 
noeg heiligde doo? baften/ toen hp tot Den beb-legerige toe trad / t zy bp 
geen bekwaam geneeg-midbel in’t werk ſtelde. Indien zy nu doo, der 
Duivel / uitde mond des afgeftutbene ſprekende / Befcheid Krijgen/ Dat 
de Boitius zijn plicht bergeeten heeft / weeeken de naafte vrienden zich daar 
ober. Anderzing ftaan deeze Paapen in hooge achting; Ha zelfs zoo feet 
Bat de vrouwen De ſteentjens / welke onder de tong ban een Boitius gelegen 
hebben / godsdienſtelhk in cen doekje winden; alzoo zy zich) inbeelden dan 
lichter te zullen baaren. * 

WMWanneer de Kaciquen of Kanb-boogden begeerig zijn om den uitflag wonder 
ban ceníge ooiſog of aanffaande getwafch te weeten/ gaan zp in eert kapsel / baar: on- 
aan Zemes toegewijd ; fnuiben 't dronſienſchap berwehkende kruid Kohob- derzoek ng 
ba bp de neusgaten ín ; en ſchreeuwen / Dat het huig tot de grond toe afne: sor valies 
bzooken word / en dat de menfchen op t hoofd wandelen. WIS nu de kracht 
der Kohobba begint te bergaan / komen zn weer een weinigje tot zich zelven; 
Buigen’t hoofd / en leggen D'ellebagen ep de kapen; in hoedanig cen acz 
daante fp een Wijl tijds berbaagdelijk —— blfiben. Emdelijk We zi 

“3 ’ og: 
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Dd’ oogen hemelwaard / niet anderg of ze uit cen Diepen flaap ſchooten; 
waar na zp eenige woorden binnens mondg mompelen. De nebensg-ftaans 
be Hovelingen ondertuffchen (want De gemeene man mag deezen handel 
niet bpwaonen) verzoeken hen luidskeels / dat ze believen weder te heeren 
hande ſamenſpraak met De Zemes; maat eindelijk beginnen de Kaciquen 
opening te doen wegens 't geen / ’t melkt hen geopenbaard is; namentlijk 
hoe de Zemes hen bekend gemaakt heeft geluk of ongeluk ín Ben oorlog / 
vruchtbare of onbzuchtbare tijd / gezonde of ongezonde Dagen / en meer 
dievgelke bingen/ Waar ober zp den Zemes geraadspleegd hebben, 

Vreemde Merkwaardig zijn ook de Dienftplegingen / welke omtrent De geboorte 
dienftom-. gan kinderen der Kafciquen waargenomen tozden. De nabuurige Lande 
genede 8e poogdeffen bezoeken de kraam· bzouw / en ieder geeft Get Kind een verſchei⸗ 
kinderen, dene naam; waat uit het dikwils ontffaat / dat femand beertig namen 

beeft ; en zich belgd / indien een uit alle Die beevtig bergeeten Wo2d/ wan: 
neer Gp ierglaatafftundigen. …— b rod Bú | tas 

Wonderlijke d Erfenis der Beerlijkheden gaat ook zeer wonderljktoe; want hun ei⸗ 
Hecrichag. Gen oudſte zoon aanvaard de heerfchappp niet ; maar des oudfte zuſters 
py. dudſte zoon / bp deg ooms afljvigheid; maar indien de. zuſters geen manz 

nelijk dir hebben / zijn broeders zoonen flaatbolgers; en bp gebzelt ban 
Beezen erven De kinderen ban hun ouders. Doch bpaldien de Kacique zone 
Der neeben of Zoonen kamt te ſterven / verbalt de opperhoofdigheid aande 
magtigfte ; en zoodantgeen opperhoofd trouwd zoo beel Gemaalinnen / 
alshemgoed dunkt, Die gene / Welke hp ín zijn leeben’t aldermeeſt bes 
mind heeft / worzd na zijn dood in haar kofteljkfte cieraad leevendig met 
hembegraaven. Nevens de lijken (taat een kop bol waters / en’t brood 
Kazaby ‚ op Dat den overledene geen honger zal behoeven te lIden. 

Lilandekens Eindelhk legt Hifpaniola omringt met berfcheidene Bilandekend. Den 
rondom _Ooften vertoond zich Saona bol geboomt en Beeften/ Die op ven lage grond 
Hifpaniola, meiden. Gertjds berfchafte het obervloedig Kazabi boo? de Stab Domin- 

go ; doch federt dat de Spanjaarden alle 9 Inwoonders op’t jaar bijftien 
honderd en twee vermoorden / ishet nooit wederom bewoond. Boorts 
leggen hier't rotſige Sant Katalina „ Abaque, Navaza, Guanabo, Tortu- 
ga» ’t geen overvloedig backend voed; en Beata, berucht dooz uitſteelend 
— een ſnelle ſtroom / Die de Scheepen menigmaal maanden 
ang ophoud. she 

menigte van, Men heeft hier een menigte ban fchaone Babeng. Wan Kabode Lo- 
fchoone bos, tot Kabodel Tiburon, ’t welk het weft-einde des Eilands is / zijn 
havens. vier of vijf feer ſchoone havens benevens fchoone landsdouwen / welcke 

De havens ban Engeland ber obertreffen. Bp deeze havens heeft men ook 
bermaatielijke Palen en Klaare Aivieren met het fchoonfte water / dat ín 
De gantfche weereld gebonden kan wozden. Ook zijner Schoone ſtranden 
daar de ſchild padden aankomen / om hun eperen opte leggen. Dan 
Kabodel Tiburon tet Kabo dona Maria 3íjn twee fchoone havens; en ban 
Kabodona Mariatot Kabo Sant Nikolaas zíjn wel twaalf fchoone habeng; 
en Ban Kabo Sant Nikolaas fot Punta del Efpade zijn wel twintig — 

abe 
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havens / en ieder haven is boorzien ban twee of drie ſchoone Kibieren / 
Daar oberbloed ban bifch nig, Aan de Noord · zyde van het Biland zijn 
verſcheidene Steden en dorpen geweeft ; maar de Hollanders hebbenſe verz 
Woeft ; zulkg dat de Spanjaarden de zelve hebben moeten verlaten. 

ELFDE HOOFDSTUK. 
Oefeningen der Franíchen, welke op’ Eiland Hifpaniola 

zijn. Leeven der Boekaniers, en hun godlooze ongere- 
geldheden, Maniere vanleeven der Wilde-Swijnen-Ja- 
gers. Op welke wijs de Plantershun Plantagien beginnen 
te maken. Drank van Patatos, en des zelfsbereiding ; 

„gelijkook vande Maniok, en vanBananos. Wijze van: 
Tabakte planten. Onmenfchelijke wreedheid der Plan-. 
tersen-Boekanierstegen-hun Dienaars. Der Rooverstoe- 
rufting van Schepen , en vorders hun gantfche manier van 

leeven, &c. 

E PFranfchen/ Die ten platte landen in een groot getal op het Eiland oeseningen 
Hiſpaniola zijn / Gebben drieder hande oefeningen / te weeten/ ’tfa: der Fran- 

gen/ Planten/ enop De Hoof te baaren. De Jaagers zijn verdeeld in ‘chen. 
twee foorten / Waar band’ eenen Wilde Stieren / Welke men bier in mez 
nígte heeft om De huiden gaan jaagens d'anderen Bemoejen zich met 
Wilde Swijnen te angen / welker Pleefch zu aan De Planters verkoo⸗ 

‚ De Stieten-faagerg woꝛden Boekaniers genoemd / en zijn eertijds hiet reeven zer 
wel bf of zeg honderd fleck geweeft ; maat tegentwoo2dig zíjn ’er naau- Boekaniers 
welijkg halfzoo beel / alzoo de Stieren / in bergelijking ban hun boog: 
gaande getal / Bte fchaats zijn geworden. Deeze Boekaniers blijben een 
gantfch jaar / fa ſomtijds wel twee / inde boffchen/ zonder daar uit te hoz 
men. Bun nooddzuft ban kruid / loot / roers / linden / etc, halen zn opet 
Eiland Tortuga ; Daar zp ook menigmaal in de tijd ban drie of bier weeken 
alles berteeren / ’t geen zp ín een jaat of twee gewonnen hebben. Zp dzinz 
ken brandewijn alg water; fa koopen bp wijlen een gantfch bat wijns / 
% geen zy De bodem ín laan / om 300 lang te Drinken / alg’et een Daoppel __ 
iníg/ zonder Be moeite te willen doen ban cen kraan te draapen. Pacht, Hen zod- 
en dag loopen zy langs het Dozp / en zuipen zoo lang/ als zy Dzank * Rode 

ge 
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geld konnen Keijgen. Ondertuſſchen word Vekug-Bienft mede niet ver⸗ 
geeten; waarom ook de Cappers ew Boeren zie h tegen be komftder Boe⸗ 
kaniers en Roovers gereed hauuden. Wannrer doordit ongeregeld leeven 
nualleg berteerd/ en noch Dikwilg daar en boben een a geborgd is / 
trekken zp weer na’t boſch / om ban nieuws op zoo beel bp een te bergade⸗ 
ven / daat zy de reis na Tortuga edet mee konnen aanneemen. 

t Heeven/ “geen zp Ín’tbofch leiden / gaat aldugtoe, Als zp op de 
bergaber-plaatg gekomen zjn / berdeelen zp zich ín troppen/ ieder van 
vijf of zeg mannen fleck. Vervolgens zoeken 3p een welgelegene plaats 
emtrent eenig beld ; pannen aldaar hun tenten ; en maaken een huigje / 
om de huiden in tebergen / wanneer ze Droog zijn. 'g Moꝛgens / zoo haaft 
den dag begind door te breehen / roepen 3p hun honden bp malkander; en 
gaan boft. waart in ter plaatfe/ daar zp bermoeden De meefte bits te 
zullen binden. d' Eerſte / Dien fprbood fchieten” daar nemen sp hun bran: 
dewin op/ Bat is al het merg 300 vaauta uit De pijpen te flurpen/ eer’ 
koud woꝛd. Daarna word het beeft gebild; ’tgeen gedaan zijnde / neemt 
een van hen de huid / waar mede hp nadetent gaat. Aldus vervolgen sp 
hunjagt/ totdat ieder een huid gekeeegen heeft/ 't welk by wijlen wel tot 
het ballen ban den abond duurd; hoewel zet famtijds ook noch wel boor 
den middag afgeklaard hebben, Wanneer ze nu altemaal weer op de herz 
abder-plaatg gekomen zijn / moeten de knechten / zoo zy Die hebben / De 
uiden fpannen om te droogen / ende koft gercet maaken / welke alleen in 

bleefch beſtaat; want zpeeten anderg niet. ade maaltyd neemt ieder 
zijn roer / om met een enkelde kogel bogels / of omm prijs in't Wit/ tegaan 
fchieten ; waar toe hen gemeenlijk een Gzanje-boom berftcefit. Die de 
meefte appelen Daar af ſchiet zonder Die te befchadigen (want zy doelen 
alleenlijk na de ſteelen) wint de voorgefteldeprijg ; doch sp mogen niet meet 
algeen kogel te gelijk / gelijk gezegt is / sp hun roer laatenloopen. Den 
Zondag befteeden zy gemeenlijk met hun huiden aan ſtrand te Dagen / en 
fn te ſcheepen. Onmenſchelijj wzeed en onbaembeetig zijn zy over hun 
Anechts / welke hen drie jaaren / hoewel 't geen Heeger, maar Blan: 
ken en Uriſtenen zijn / alg ffaven moeten dienen ; deeze tjd verſtreeken 
zijnde / ftaan zy op bepe baeten / en mogen aanvangen / Wat hen beſt be⸗ 
baagù. Deeze boekaniers worden br wijlen van de Spanjaarden verſpied / 
en om hals gebzacht ; Want binnen Domingo:leggen bijf Coumpagnien / 
Die Dikhwilg na De noopD-kant trehken/ om de Boekaniers op te zoeken ; 
maar 3 bidden God / dat hp ze hen Boch niet Wil laaten ontmoeten ; 
want za hebben’t hert niet omen ineen vlak beld aan tetaften ; doch zoa 
zer ettelijcken verſpieden kounen / daar gaan zy op los; hoewel niet al⸗ 
tijd tot hun voordeet; want de Boekaniers greben zich nooit gebangen ; 
maar bechten tot de laatſte Dzoppel bloeds toe. Rt 5 
De bezigheid der andere Hagers beftaar maar alleen ín’t ſchieten ban 

Wide Swijnen/ welker bleefch zy gezouten aande Planters verkoopen, 
Tuſſchen hun manier ban leben met Die Bet Boekaniers 18 geen onderfcheid ; 
Doch vermnds er een groot verſchil ig tuͤſchen hun wijze van jagen bp de Dee, 

ne 
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ne / Welke men ín Europa gebruikt / zal ili hier den Heefer een berhaal daat 
bangaan doen. Zp hebben bafie plaatfen/ daar zp Dre a bier maanden / 
en fomtijds wel een gautfchjaar/ blben/ welke zo Boulan noemen. Ge⸗ 
meenlik zijn zy / gelijk de Boekaniers, bijf of zeg Mannen fier; ‘ten zy 
een Jager / gelijck dikwils gebeurd/ zich berbinde aan ven Planter / om 
zijn huis een rond jaar tan vleefch te voorzien / in welkt een geval hy gemeene 
lijft twee a Drie duizend ponden: Tabak wint/ behalben kruid / loot hon- 
Den/ en een mecht / om beurte helpen / daat der Planter hem boor de gee —— 
zeide tjd ban boozzien moet; Boven’: Welk zp noch eenig verbal weeten te en za 
malten ; want wanneer zy's morgens hun dingen gedaan hebben / gaan gers. 
zp des na-míiddaags paarden fchieten / Welker bet zi fmelten om lamp· oln 
ban te maakert / waar ban zp ieder potíize aan de planters Bao, honderd pon⸗ 
den Tabak berkoopen. Boch graoter winſt weeten zp te maaken met hon: 
den op te hoeden; Want boor weder hond/ Die tot De agt Belstmaam ig / kon⸗ 
nen 3p zeg fluiken van achten krijgen/ 't geen onder hen een gezette prijs Ig. 

d° Anderen / Die aan niemand berbanden zijn / maaken een maatſchap⸗ 
pp ban bf of ze8/ ook wel banzeben of acht; ban de welken / Wanneer zp —— 
ter jacht gaan/ een alle de roers dzaagt / eneen ander de handen leit / tere 4 — 
wijl een darde inde Boulan blijft / om op het goed tc paſſen / ’t vleeſch te onder de wil. 
tooken / zout te maalen/ en De kaft gereed te maken / tegen dat d' anz de Swijnen 
deren ban de jagt-komen. Ongemeen beel Wild beengen zn om hals; deer: 
want zyu zullen fomtijds op cen morgen Wel honderd Wilde Swijnen 
Dood ſchieten / om maar zeden of acht daar ban te hebben ;- vermits za 
gemeenlijk De Zeugen beel lieber hebben alg de Weeren / om Dat ze door⸗ 
gaans better ballen. Van De jagt gekomen zijnde / vild ieder zijn 
Parken; fcheid de beenen ban het vleeſch; en (nijd het vleeſch in riemen / 
zoo lang of kozt alsꝰt ballenkan.. Perbolgens word het gefnedene vleeſch 
met gemalen zaut beſtrooid / en albus drie of bier uuren gelegen hebbende / Manzer var: 
op fiokken en raamen gebangen/ gelijk men de kaarfen doet / in cen huig, het vleefch 
tgeen ban alle kanten dicht ig ; waar nazp’er buur onder ſtooken / en 300 mensne 
lang tooken/ tat het hard en d2oogh genoeg na hun zin is. Chang word vewaaren, 
het gepakt/ en bptwee of dzie Dupfend panden te gelijk aan de Planters 
verkocht / Die voor teder pond bieefcly twee ponden Tabak geeben. 
De Planters / welke men op Torruga en Hifpaniola bind / zin wel twee 

buizend fleck. Als zp’t Land beginnen te bouwen / berdeelen zn ’ in Hee dePlan: 
quattieren / bie een weinigje Lau den ander gelegen zijn. Zp beginnen hun Prancagien 
Plantagien met kleine middelen ‚ maken gemeenlijk maatfchappp met hen veginnenre 
twee of Depen; kopen’t gereedfchap/ ’t geen zu-tot hun Werk ban noaden heb⸗ maaken. 
ben/ te weeten/ eenige bijlen / houwelen/ meffen/ en houw-meffen ; en gaan 
verbolgens boſchwaart 11; Daar zn een Gut ban takken ban bomen opflaan/ 
ín de welke zp tot beter gelegentheid hun woon-plaatg heuden. t Eerſte 
werk is het Ureupelboſch of te Gappen / t geen zy in kleine hoo piens 
leggen; waarna zy de hooge boomen aflrappen / en ban takken ontblooten / 
welke zp met het kreupelbofch ( 'e geen onderwijl gedroaad ig / verbranden; rene Pae 
doch de franken der boomen laaten ze leggen. t Berfte/ Dat zp planten / vagien. 

: zijn 
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zijn boontjeng / welke de Wollanderg Facioli noemen / waar ban zy 
ten defen einde bijf of zeg honderd ponden in Den aanvang met zich 
nemen. Deze boontjes / groepen zoo weelig / Dat ze in detijd van zeg we: 
hen rypen dzoog zyn· Hier na planten zy zekere woerelen/ welke men Pa- 
tatos ndemd / alg mede Maniok; en becbolgeng het koorn / daar zy ban 
keeben, De Patacos hebben bier a bijf maanden tot hun wij pheid van doen ; 
ende Moniak acht a negen maanden / fa dikwilg een gantſch jaar / eer bat 
ze bekwaam ig om gegeeren te worden ; maar wanneer ze volkomen ryp is / 
blijft ze noch cen jaar goed ind’ aarde; doch na Die tijd berrot ze/ Waarom 
ze binnen ’tjaar gebezigd moet worden. Dan deeze Dzie gewaffen moeten 

Hun Spij- 3p zich voeden. De boontjes hooken ze met vleeſch / en maakten met eperen 
Te, daar potagie ban. De Poratos ceten ze's morgens tot den ontbijt / gez 

kookt zijnde in een groote Ketel met weinig waterg / en met een Doek Dicht 
toegedekt. Binnen detijd bancen half uur zijn ze gaat / en zoa dzoog alg 
Hattanjen ; waarom 3p een faug Daar ober maken Lan Uimoen- Dap / 
batkeng-reuzel /en fpaanfche peper. Ook neemen zy eenigen ban Die gez 
kookte Patatos, daat zp op deeze manier eenn d2ank ban maken. De Para- 

Drank van tos worden gefneeden in cen trog / Daar vervolgens Geet water opgedaan 
Pararos, Ma- word; Dan word derze bocht door een doek gegoten / en in ſpaanſche pots 
by genaamt ten gedaan. Na tweeof drie Dagen begint zete ryzen / en Loders een zuur⸗ 

achtige fmaak te krygen / Die niet onaangenaam/ en zeer goeden boedz 
faamis. Deeze drank / welke 5p van d' Indiaanen hebben leeren maken/ 
noemen 3e Maby ‚ en word bp hen zeer veel gebantkt. De Maniok diend tot 

Bereiding rood / 'twelkzp Kaflave noemen/ en aldug bereid wozd. Zprafpende 

„pteiding worteien bande Maniok op koopere of blikken vafpen/ gelijk men de Jie 
niok. rikg-wogteldoet. Wanneer 'er nu zoo veel geraſpt is / alg zp van nooden 

hebben / doen zy't m zakken ban grof doelt / en parſſen de vogtigheid daar 
zoa fchoon uit/ tot het t'eenemaal drꝛoog ts; waar na het dooz een groote 
zeef van parkement gezift woad. Thans niet kwalijk na zaagfel ban hout 
gelijkende / leggen 3p't opeen heete pzere plaat/ waar doo? het gelijk een 
koek aan malkander bakt; welke kaek zy vervolgens op de Daken der Guis 
zen te droogen leggen. mnu van het g2obe / ’t geen doop De zeef niet kan / 

_ niets ce berliefen / bakken zy'er koekenaf ban bijf of zes Duimen Dik / wel⸗ 
Drank van he 3p naderhand op malfkander laten rotten; daar Dan cen drank ban gez 

Maniok. _ maakt word / Dien zp Wykou noemen. Deeze dzankt ís gelijk bier / heel 
goed van ſinaak / en zeer boedfaam. Ook hebben zp Berfcheidene boom: 
bzuchten / algde Bananos, ende Gineesvygen, Welke zp hy bleefch koken / 
en daar zp ook met water cen Drank van maken/ op de zelbe mamer/ alg 

van Bang. Vande Patatos. De dzank / Die vande Bananos gemaakt word / ig zo fleck 
Has als wijn/ en beroorzaakt groote Dronkenfchap en hoofd-pijn/ wanneer 

men ?er te Heel ban drinkt. ’ 
AIS nu hun Plantagien ban alderhande woztelen en andere gewaſſen / tot 

Manier van ſphhs Dienende / voozzien zjn / Beginnen 3p ’t land te bouwen en te bewer: 
tabak efen tot het planten ban dabak ; 't welk aldugtocgaat. Eerſt word cen 
Fate laats ban omtrent twaalf boeten in vierkant bearbeid ; rondom Beflao: 

ten; 
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tert; en zoo dicht met Palmífte-bladeren bedekt / Dat De zele ban de Zon 
niet befcheenen kan wozben. _ Wier wozd Dan ’t zaad ban de Cabak ep ge: 
zaaid / en alleabonden / alst nieten regend / met water befpzoeid. Wan: 
neet nude Tabak zoo groot als Salaad is / word ze op ryen / Die drie boe: 
ten ban malftander zíjn / gelift ook ieder plant op de zelve wijdte / berpland. 
®entijd/ welke zp Daar toe gebzuiken/ is ban 't begin van Januarn tot 
bet laatfte van JRaart; want in Deze maanden balt de regen / waarom ze 
de bekwaamſte tot planten zijn. De plaats daar be Tabak geplant Wwozd / 
moet ban alle onkruid gesurberd worden; want de Tabak Wil geen onkruid 
bp zich beelen, Cot de hoogte ban anderhalf boet of baar omtrent gegroeid 
zijnde / na De ſtruik dik balt/ fnijden ze De punten Daar af / om ’t hooger 
opfchietente beletten / en al het boedfelin de bladeren te doen trekken. Eer: 
wijl de Cabak nu aldug in haar wasdom ftaat/ maken zp huizen / om De 
zelve daarinte daogen / wellte gemeentijk bijftig of feftig boeten lang / dar: 
tíg of veertig beed / en ban onder tot boben ban ftokken voorzien zijn / Die 
op ramen leggen / om de Tabak daar op te droogen te hangen ; waar nade 
zelbe daor zekere acbeidg-lieden/ Die niet anders daen / gefponnen word / 
daat zp het tiende Deel ban al / Dat zuſpinnen / tot loon boortrekken. Ais 
de Tabak gefneeden is / word de ficuútt weder een andere fpzuít / daar een 
bolkomene plant van komt; en Dit word tot bier malen toe in een jaar gez 
daan. Deeze Tabak word na Brankrijk en andere phaatſen geftuucd / en 
meeſt tot ſnauw· tabak en tot berw gebeukt. 

Deeze Planters / welke op Hifpaniola hun Plantagien hebben / ſtaan 
300 wel alg De geenen / dre op't Franſch Eiland Tortuga boonen / onder 
Den Franfchen Gouberneur; niettemin fraat het hem Lap met alle Tand- 

aard na hun welgeballen te handelen. Zp maken met malltander zulk eert 
menigte van Tabak / dat ze jaarlijks Wel bijf-en-tmintig of dartig duizend 
Hollen uit konnen leberen. Zp hebben weinig Slaven ; maar arbeiden 
meeft met Knechts / díe voor drie jaren aan hen verbonden zijn / en Daar zp 
mee koopmanfchappen/ gelijk men met de Slaben ín Turkyen doet ; want 
zp beckoopen ze aan malkander/ 300 lang de Dzie jaaren van hun dienft: 
baarbeidduuren. Selfs zyn'er / die hun handel daar mee Dzijben/ welke 
in Vrankrijk uit de LandSteden en Dorpen met groote beloften de jonge 
maats herwaarts Weeten te trekken ; Daar zp niet zoo haaft gekomen zijn / 
of ze worden boopeen geringe prys verkocht / en moeten werken alg paar: 
den / jaflimmer als Regers; want de Plantersfeggen/ Dat ze een Qeger 
meet moeten paren alseen blank menſch; om dateen Reger hen voor zijn 
gantſche leeven / maareen Blanke flechts vooreen tijd / moet dienen. Zp 
leebenꝰer alzoo erg mee alg de Boekaniers, en hebben gantſch geen medelij: 
Den / of ze gezond zijn of niet. Menigmaal heb ik ze met het naakte It: 
chaam in de hette dec Zonne zien werken / dat Gun gantfche rug door het 
hevig banden der Zonne · ſtralen niet andergalgeen korft was. Daar en 
boven worden ze om De minfte oorzaak Dikwiis aan een Boom gebonden / en 
zoolang geflagen/ tat d' armen ban hun beulagtige Meeſters t' eenemaal 
afgefloofd zijn; waar na Heeze gewonde hangen nech ſomtijds gefineerd 

bz 02: 

Koophandel 
met knech- 
ten. 

Wreetheid 
der Planters 
tegen hun 
Diehaars, 
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worden met een faug ban limoen-fap / fpaanfche peper /en faut; 't geen de 

onberdzagelijkfte pijn deg weerelds beroozzaakt. Zelfs laan zp ze menig: 
maal dood / en zeggen dan tot hun verſchooning / — hebben toil: 
ten fet ben alg werken ; invoegen dat het deeze rampzalige beter zoude zijn 
in Turkyen op be Salep te zitten / alg hier Tabak te planten. 
Dewhl wp vu hier van De twee eer fte foorten ban Franſchen geſprooken 

Hebben / die zich op het Biland Hifpaniola onthouden / zullen Wp ook van 
de Darde flag ſpeeeken / te meeten ban die geenen / Die ban De Roof leben ; 
hoewel dee ʒe zich niet op Hifpaniola maar etgentlijk op Tortuga, en ’t Enz 
gelfche Erland Jama:ka onthouden; want men heeft ze ban berde Deeze Paz 
tien; niettemm ziet men ze genoeg in de havens ban Hiſpaniola, zonder ee: 
nigfing bebreegù te zyn; Want de Spanjaarden zin ’er zoo angſtig boor / 
Dat 3e hun naam niet zonder beeben konnen hoozen noemen ; bermitg ze niet 
alleen hun fcheepen neemen; maar zelfs gantfche Steeden afleopen / plan: 
deren / bzand-tchatten/ en Daar de geruwelijkfte wzeedbeden oeffenen / daar 

men ooit in eenige hiſtorien ban gehoord heeft. 
Hoedanig „ eze Roovers konnen hun ſcheepen goed koop in zee verten ; gelijk zy 

de Roovers Daar ook gemakkelijk aankomen ; want ze neemen ze ban de Spanfaar: 
hun Sche- den / zander echter ban eenig Koning of Patentaat gehandhaafd te woz: 
Penroert den. ADannecer een @pper-hoofd Lan dit bolk in zee gaat / Doet hp alle de 
a geenen / die met hem baten willen / waarfchouwen/ om tegen zodanig 

een Dag gereed te zijn. Eer beftemde tijd alles klaar zijnde / gaan ſy fcheep; 
zijnde een ieder van hen gehouden zich te boorten Lan geweer/ kruid / en 
loot. Wiet opraadflagen zp met malkander/ waar zp heen zullen / om 
zich ban leeveng-vboozraad te bezorgen / te weeten ban bleefch ; Want zy 
eeten op hun ſchepen niet anderg/ als vleeſch tot vleeſch; °ten zy dat ze an? 
dereeet-waaren ban de Spanjaarden neemen. Somthdðs maafien zu hun 

wiâualie bictualie van varkens ; ſomtijds ban fchild-padden-bleefch/ ’ geen zy / 
der Roovers. gelijk ander vleeſch / zouten; ſomthos gaan zp De Korallen plonderen / 

t welk hokken 5ijn/ Waar in De Spanjaarden menigmaal cen Duizend fluks 
tammefwijnen hebben; ten welken einde zp ’t huis ban Den Boer / die baat 
op waft/ Befpieden; waar na zp hem bp nacht uit t bed lichten / en dwin⸗ 
gen zoo beel varkens te geeben/ als zp begeeren; anderfing hangen zy hem 
op/ of bzengen hem opeen pijnelijker manier om 't leben, Maar zoo zu 
zelbe moeten gaan jaagen / nemen 3p een Jaager ban hun eigen Land-aart 
die een trop honden heeft / welken 3p zoo beel boog ieder Wild Swijn geeben 
als hen goed dunkt. Eenigen der roovers gaan met hem: / om't bleefchh te 
helpen zouten en rooken; terwijl d' anderen ondertuſſchen t' ſcheep blijben / 
om’t ſchip té kalfateren / kielchalen / ſmeeren / en vorders alles te doen / 

scheers. Wat daartoe ban nooden is. Wanneer zp nu zoo becl vleeſchs gezouten 
coven. ebben, alg hen genoeg dunkt te zijn / brengen zy't ſcheep / en ſtapelen 

bet in°t ruim opde ballaft. Wan dit vleeſch kooken sp tweemaal daags / 
zonder cantfoen; waar na het bet/ ’t well bohen op de kerel drijft / afge: 
ſchept / en in zoo beel ſileine kalabasjes gedaan word / als er bakken zijn/ 
omt vleefch daat in tedaopen. Aldus word de maaltijd altijd met cen — 

te 
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tel gedaan. Zelfs mag den Yiapítein geen beter fchotel alg d' anderen heb⸗ 
beu; of/ 300 zy't bemerken / nemen 3p 3e voor hem ban daan/ en zetten 
de Gunneinde plaats. Als zy nu gereed zijn om onder zeil te ſteeken / word 
>er met gemeene ſtemme beſſooten / Waar men zal gaan kruiſſen / cn een 
accooꝛd gemaakt / Waat in onder andere punte mede begrepen ſtaat / Wat 
den Kapitein boo zijn fchipen perſoon zal hebben. Dit Aceoo2d word gez 
meenlijk op dDeeze manier getroffen. 
Als er iets op gedaan ward / zal Laozeerft ban ’t gantfche Kapitaal af: Accoord Hen 

geteokken wozden t geld ban den Jaager /'t welk meeftendecl omtrent twee — 
hondert ſtukken ban achten bedzaagd; t Arbeids· laon ban de Timmerman cocht gaan, 
biet ſchip klaar gemaakt heeft ; 't geen gemeenlyk honderd / of honderd 
en vijftig (lukken ban achten bedzaagt/ na dat bet Accoord gemaakt is ; 
t geld van ben Chirurgien of Wond-heelber boo? zijn Mediſtamenten; dat 
twee honderd / of twee honderd en bijftig flukken ban achten / na’t fchip 
groot is / doop Den bank beloopt; daar nade bergelding Ber gequetſten / 
Die eenige leden verlooꝛen hebben / af zodanig daar aan berminkt zijn; dat 
ze de zelben naait weer zullen konnen gebzuikken ; welke vergelding aldus gez | 
regeldmogd; boo een Hechter arm zes honderd ſtukken van achten/ of zer} er8siding 
Slaaven ; vooz een Alinker arm bijf honderd (lukken ban achten/ of DOF minkten. 
Slaaben; boog een Hechter been bijf honderd ſtukken ban achten / of vijf 
Slaaben; Loor een Slinker been hier honderd flukken ban achten / of biet 
Slaaven; Loozeen Oog honderd ſtukken ban achten / of een Slaaf; boo? 
een binger honderd ſtukken ban achten / of een Slaaf; boozeen ſthbe arm 
even zoo veel / alg of hp afgefchooten was ; booz een wond ín’t lichaam / 
daar een pijp in ged2aagen moet worden / bijf handerd (rukken ban achten/ 
of vijf Slaaven. Deeze dingen worden baozeerft ban het Kapitaal afge⸗ 
trokken, waar ua het oberige eenparig ín zoo beel Deelen gedeeld word / 
alg’er mannen op’tfchin zijn. De lapetein trekt bier of vijf parten boo? 
ziju ſchip fomtijdg meer; en boor zijn perfoon twee. d' Andere gaften 
deelen gelijkelijk; de Jongens trekken de helft tan een mang deel. 

Wanneer zp nu een fchip komente neemen / ftaat het ín bun belfeben’t _ rroedanig 
zelbe aan Den Frapiteinte geeben / ofniet; zoo dit ſchip beter is / als’tgeen zich in ’c 
Daar 3p op zijn / neemen 3p’t in bezitting / en (feeen ’t ander gemeenlijk 5 sere. 
in de beand/ of bereeren’t Den Hapitein. Fn ’t beroveren ban een ſchip / pen, &c. 
huig/ of gehugt / mag niemand iets boa? zich zelben behouden ; maar al: draagen- 
leg / Dat genomen wozd ban geld/ fuwelen / koftetijke geſteenten / koop: 
manfchappen/ Ec. Wozd altemaal bp malkander gebracht / en onder hen 
gelgBerhand gedeeld / zonder Dat den een een penning meer geniet alg den 
ander ; en om Dat’ er geen bedrog onder zoude fchuilen/ is een ieder gehou⸗ 
den / eer De goederen gedeeld Worden / cen eed op den Bijbel te doen / dat 
Ip niet de Waardp ban een fchelling / ban wat goederen het ook zoude mo⸗ 
gen wezen / achter de hand gehouden heeft. Indiener nu iemand bebanz 
den word een balfchen eed te doen / díe Word met ſchande uit hun gezelſchap 
Be sonnen /_enducft zich nooit meer omtrent eenigen ban defe gaften laten 
inden. 

Dh 3 zi 
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Zp zijn malkkanderen zeer getrouw er behulpfaam ; en zoa ’er iemand is / 
die niets heeft / zetten hem D' anderen iets by / en bozgen hem foo lang / 
tot dat hp gelegentheid heeft am hen't geleende Weet ter hand te (tellen. 

Juftitie, Ook oeffenen zp Wecht en Juſtitie onder malkanderen; Want zoo iemand 
op een berraaderljke wijgeen ſyner Spitgbroeders om Bals beengt/ word 
bp tegen een boom aan gefet / en ban een uit Den hoop / welke hem vru 
ſtaat in zulk een gebal Daar toe te berkiezen/ Dooefchaoten ; maar ſoo ie: 
mand sijn paatp alg een eerlijk man boo, De buift tec neder maakt! te weten/ 
wanneer hp hem tijd gegeven heeft om fijn Foer te laaden C Want fp vech⸗ 
ten altijd met fchiet-geweet ) word hp Lan fijn Medemakkers bep gekend ; 
en niemand zal Gem daar ober moefen. Be 

Als fp een ſchin veroverd hebben / zetten fp De gevangens gemeenlijk / 
foo haaft het mogelijk is / aan land / uitgenomen twee of Drie / welke fn 
bp fich houden om te kookken/ en andere Dingen te berrichten/ díe fp zelbe 
niet doen en willen; doch eindelijk / natwee op Drie jaaren dienſt laaten 
fp ze weerloopen. Zp gaan fich menigmaal vervarſchen op 't een of ’t an⸗ 
der Eiland ; en beeltjdg op d' Eilanden / Die aan de zuid-kant ban het Ei⸗ 
land Kubaleggen. Schip haalen zp tegen ’t land aan/ om’t fchoonte 
maaken ; waarna zy te land flappen / en Gun tenten fpannen. Derbolz 
gens gaan fp met hun Wanoës beurt om beurt op Deroof / en veemen de 

Bayame cen Schild-pad-bangers ban Bayame. Deeze ſyn acme Viſſchers / die ſchild⸗ 
Viffebers padden bangen/ om te berkoopen / en Gun brouwen en kindeten Daar me: 
Sorp oP de t'onderhouden. De Koovers gebuiken ze tot De zele oeffening/ zoo 
TER {ang fe daar flilzijn ; cn foa’t gebeurd / datfe kruiffen gaan op een Kuft/ 

daar Schild-padden te vangen zyn / zoo neemen fp fe mede ; invoegen dat 
Deefe arme menfchen famtijdg bier of bijf jaaren ban hun brouwen en kinde: 
ren af zón / fonder Dat de felve weeten / of fe leebendig.of dood zijn. 1 
anneer fp niet in zee zijn / is hun gewoonelfjke oeffening in't wit te 

fchieten/ daar fp feer behendig in zjn en hun Geweer ſchoon te Gouden / 
Geweer der Bat doozgaang/ zoo Roers als Piſtoolen / ſeer goed is. Mun roers zijn 
Roovers. omtrent bier en een halve Goet lang / en fchieten kogels ban feftien ín cen 

pond. Zp gebzuiken ín plaatg ban maaten/ Wardoefen/ en Draagen al 
tjd / waar ſy ooft zijn / een Kardoeg-tag bpfich/ daar dartig ſchooten ín 
gaan; fulkg dar fe nooit onbooefien zijn. | 

Dit is het geen / Dat ík van hun manier Han leeven ſelve gefien / en uit de 
mond der Fooberg / met de welken ík een tijd lang genostfaakt geweeſt 
pen huig te hauden/ gelijk in ’t verbolg berhaald zal wozden / gehoozd 
heb, — 

— 
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TWAALFDE HOOFD-STUK. 

Des Schrijvers vertrek van Hifpaniola. Beſchrijving des 
Kafteels van Chagre , en van de Stad Panama, Den 

Schrijver word op vermoeden van verraad gevangen ge- 
zet. Panamadoor Morgan, Generaal der Roovers inge- 
nomen, en Melton door des zelfs volk uit zijn gevange- 
misverloft. Wreedheid der Roovers tegen de gevange- 
ne Spanjaarden. Panama door Morgan inde Brand ge- 
ftooken, Vertrek desSchrijvers met den Generaal Mor- 
gan na’: Kafteel van Chagre , en van daar na Jamaika, 
&c. 

W At meet als zes maanden warten wp op “Eiland Hifpaniola èn d'om⸗ Versrek tan 

leggende plaatfen geweeſt / wanneer wp onze goederen infcheepten; Bifpaniola, 
daar kp zeer goede gelegentheid toe hadden / bermits het vertrekken ban et: 
telijke lichte vaartuigen / Die om eenige koopmanfchappen te laaden nade 
bermaarde Stad Panama Ben leben wilden wenden. 
Na dat wp zeen dagen in zee geweeft waten/ kregen wp ’t Hafteel ban 

Chagre in't gezicht/ waar nebeng wp met het ballen ban den avond ‘tanker Kafee! van 
twierpen. Dit Bafteel/ ’ welk opeen hogebergftaat/ legt aande mond “” rd 
ban een Schoone Nibvier / Daar het De naam af voerd. Aondom is het ber: 
fteckt met dikke en ſterke paliffaden/ Welke met aarde gebuldzijn. Den 
berg) baar het op legt is beben afgefneden daor een gracht ban meer alg 
dartig boeten diep / en heeft niet meer alg een nkomft / daar een val · brug⸗ 
getje aanís/ ’t geen aande land· zijde met bier / en aan de zee-kant met 
twee bolwerken boorzien is. Aan de zuid-zijde loopt den berg ganiſch ſteil 
op; zulkg Dat men ban Die kant hem geenfing beklimmen kan; en ten 
Nooꝛden loopt de RHibier. Onder / nebens het water / op de hoek banden 
berg/ ſtaat een toorn / op welke acht ftuklsen kanong leggen / die d' inz 
komft ban de Wibier beletten konnen; en noch wat Dieper heeft men twee 
batterpen/ teder ban zes rukken / die de Aipieren zelbe beveiligen. ict 
ber ban deeze batterpen ziet men eenige pakhuizen / waar ín d' oorlogs· 
boozraad bewaard word; gelijk ook bp wijlen eenige koopmanſchappen / 
die ban boven afkomen/ of Derwaartg gevoerd worden. Bp deeze jPak- 
huiſen is een trap/ inden berg gemaakt / waarlangs men sor ai — 

aftee 
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aſteel klimt. Aan de Weft-kant igeen haben/ waar ín wy ten anker 
Tagen / welke Drie/ vier / en zeben badem diepis; inboegen dater maar 
alieenlijk Kleine fchepen in konnen leggen ; doch blak boog ’ Uaſteel heeft 
men goede anktet- grand op zeven en acht badem Waters. 
Des anderen daags lichten wy tanker / en zeilden De ARibier op/ tot dat 

top op den eerften October te land ffapten aan een dozpje/ Ventade Kruzes 
genaemd/ % geen achtien Spaanfche mijlen ban De mond des Nibviers / en 
bijf van de Stad Panamaafgelegenig. Alhier wozden de goederen en koop: 
manſchappen ontlaaden/ en boozts op Muil · ezels na Panama gebzacht. 
Den balgenden dag huurden wpectelijken van Deeze beeften/ en vertrok⸗ 
ken alfoonade voornoemde Stad / in't gezelfchap ban eenige Spanjaar⸗ 
Den / Die met ong van Hifpaniola gekomen waren / en Die ong onder wege 
meer beleefoheidg toonden / als wp noch ooit ban hun Land-aacd/ zoa 
lang wp ín Weft-Indien geweeft waten/ genoten hadden ; want de Spans 
jaarben zijn den Engelfchen geweldig bpandig ; zulks dat men groote boog: 
figtigheid ban nooden heeft/ om op plaatfen/ daat fp meefter zjn / niet 
ban hen Beleedigd te Worden. 

Befchrijving Wp kwamen des namiddags omtrent biet uutente Panama » met Wel: 

vanPanama. ſiers gelegentheid wp ’t op onſe aankomſt aldus gefchapen bonden ; ’k zeg 
op onfe aankomft; want toen Wp bertcokken zou men ban Deeze Stad en 
Desi zelf rijkdom te recht hebben konnen zeggen Fuit llium , & inges Gloria 
Dardanium, gelijk den Leezer int vervolg ſal hooꝛzen. | 
De Stadlegt aan de Zuid-zee/ en Word Ban achter beflooten dooreen 

Meir / waar uit geftadig zeer ongezonde Dampen waafemen/ welke beel. 
ziekteng veroorfaaken. De Straaten waren getimmerd Boft en Weſt / en 
maakten gantích geen fchaduwe vegen be ſtraalen vande Zon / Die Daar 
brandend heet zjn ; invoegen Dat ze bp Gelder weder bp na onbzuikbaar was 
ren. De hutzen / behalvende geenen / Die aan de Godsdienſt toegewijd 
waren / konden cen getal ban meer alg bf duiſend bereiken / Waar ban er 
meer alg twee duifend / die rjke Kooplieden toebehoorden / ban Ceder- hout 
gebouw waren; want men timmerd daat al met Gout. Fn’tOoften ban 
Panama lagen op een rots aan de zee zeben Beninglijke huifen/ almaar de 
hooge vier ſchaar gefpannen wierd. Bp bolfemaan sloeg Be Zuid · zee tegen 
d' uiterſte huiſen aan / en ebde verbolgens Weer zoo taag/ Dat ze een moe⸗ 
raſſige ondiepte twee mijlen ver ontdekte. Aondom de voo2-genoemde Hoz 
ninglóke Putsen lag een houte beſchanſing / en een Weintgje ter zijde afcen , 
fieene flot / ’t geen vedeljk flerkt wag. d’Woofd-kerk had een Biſſchop / 
die onderd’ Wards-biffchogp van Limaftond. Vozderg bewoonden de Fran- 
ciskaanen, Dominikaanen , en de Monniſien Der: Oꝛder de la Mercede , gez 
nige zeer pragtige Wloofters. 't Tand valt doorgaans bergagtig / en beengt 
allent halben uit bꝛabbige poelen / waar ban men er een menigte ziet / zeer 
ſtinkende Dampen voort. Niettemin heeft men'er hier en Daar grazige 
weiden voor't vee. De lucht zou door het ſtinken ban deeſe dzabb ſge poe⸗ 
len noch ongezonder weeſen / alg ze tegenwoozdig is / indien Ze niet eeng⸗ 
fing dao: be wind uit zee gezuiberd wierd. is 

er⸗ 
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Bermits wy hier inde maand Oetober gekomen waren / en dater ban 
hooi-maand tot flagt-maand toe bp na een geftadige regen valt benevens 
afgrifelijke Denderflagen/ hadden Wp’er in De tjd ban twee maauden zeer: 
weinig bermaaks; want men doꝛſt het hoofd naauweljks buiten De deur 
ſteeken; doch vaberhand bevielons dit Panama noch beel-flechter; want 
Den Beuberneur in ’t begin ban Januarn des Jaars 167 1 bericht gekregen 
hebbende, dat Johan Morgan een Engelsman bart gebooste/ Die Opper⸗ 
hoofd was han een oneindig getal ban Engelfche en Franſche Boober / en 
welkers Dapperheid en wzeedheid eben zeer ban de Spanjaarden gebzeefd 
wierd / ban boornemen was de Stad Panama te plonderen / en Dat hr ten 
Dien einde eert groote macht by een vergaderd had/ wterden wy des morgens/ 
smtrent een vut boor dag / daor meer als bartig Spaanfche Soldaten met 
een afarijfelijk geweld uit het bed gerukt / en noch halfnaakt na Deg Gou⸗ pen schrij- 
verneurs wooning gefleept ; zander dat iemand ban deezen allen / Goe mes ver word op 
nigmaal wy daar ook om vzaagden / ong zeggen Wilde / om welke oorzaak; vermoeden p 
top aldus gehandeld wierden. Dit alleen konden Wp uit hun berward ges pes nn 5 
Wautd berneemen / dat men ong heo? Derraderg aanzag; Want zy riepen fe: genomen. 
det om ?tfeerft / dat men ong/ zander eens na onzeleugeng te luiſteren / le⸗ 
bendíg behoorde te berbzanden; ja nieteen was 'et onder hen allen / Die niet 

gaarne onze beul zoude geweeft zůjn. Maar noch waren wp gelukkig te 
houden / Wanneer wp ’t oog flocgen op onze arme Dienaars / Die de Sol: 
Daten onder 't gaan zoo jammerlijk mighandelden/ Dat ze niets minder alg 
menfchen geleeken. Terwijl wp nu in ons Gert d' onmenfchelijke wreed: 
heid der Spanjaarden ber bloekten/ wierden Wp in een kamer ban des Bou- 
berneurs huig gebracht / en dicht genoeg bewaard / terwijl men hem de tij⸗ 
ding ban-onze gebangenig gingbzengen. Omtrent een uur daar na Wiers 
Den wp Weer uit deeze kamer gehaald / en boor hem en ettelijke ban zijn 
Maad gebracht ; daar men ons befchuldigde / alzoo zy Wiften / dat won 
Engelfchen maten /en dat wp ban Hifpaniola derwaarts warten gekomen / 
ter welke plaatfe ook den Lboornoemden Morgan zíjn bloot ín de Maand 
ban Becember bp een vergaderd had / dat wp als Berfpiederg ban hem 
booz uit gezonden waren / omde Staden ’t Land te herfpieden. Wy gas 
ben ten antwoord / Dat wy Morgan nooit gefien/ beel minder gekend had: 
Ben ; Dat wp luiden waren / die am ons vermaak De weereld gingen bezigti⸗ 
gen/ zonder ooit ban booeneemen getweeft te zijn om ceníge Land-aardte 
beledigen; en bat zy om De waarheid Daar ban te weeten / maat na 
Hifpaniola, Havana, Florida, en meer andere plaatfen fouden ſchehven / 
baar Wp ong opgehauden hadden. Wy zullen zoo Veel moeite niet eens bez 
hoeben te doen/ zei den Gouverneurs entier op onfe Koffers en baliezen/ 
welke hp mede ten fijnen huize had doen brengen / hebbende doen halen / 
wierden De felbe ban boben tot onder doorſocht; doch niet bindende /’t geert 
bp begeerde / zeid' hu tegeng fijn Faadsheeren / Dat wp ongetwijfeld de 
brieben en fchaiften/ Welke ong fauden Gebben konnen obertuigen/ hers 
brand hadden; maar boegde hp daar by / dewijlfp met goedheid niet be: 
Bennen willen/ zullen wp andere middelen moeten gebruiken / om hen de 

| Et waar⸗ 
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waarheid uit ben hals te haalen. Dit gezegt hebbende / belaſte hp de pijn- 
banſi gereed te maken; doch't zy Dat fijn Kaadsheeren met meet vodrſig⸗ 
tigheos in de zaak wilden gaan / en Dat fp eerſt na De genoemde plaatſen 
fchrijven wilden / gelijk Wb / zoo men ong na zodanigeen onderzoek van 
leugens overtuigen konden / ons voor de wzeedſte pjnigingen deg werelds 
gewillig wilden bloot ſtellen / altijd wu ontkwamen Dit gevaar, en wier⸗ 
Den weet opgeflooten ; doch ieder in een bpzondere plaats / ora Dat wp mo: 
gelijk malkandeer tot geen hardnekkigheid aan zouden moedigen. @nze 
Dienaars / gelijkt wp naderhand beeftonden/ hadden fp ook Dien zelben 
mozgen verhoord / en zelfs een daar ban / dien fp boo? D'onnofelfte aanzaz 
gen / gepijnigd / met grouwelijke dzeigementen / van dat'er geen Wreed: 
heden te bedentten zouden zijn / Welke fp hen nieten zouden aandoen/ inz 
Dien ſy hardnekkig in ’t outfiennen bleeben ; Daar en tegen beloofden fia hen 
niet alieen’t leeben en boppe overtocht na hun Daderland; maat ooft een aan: 
zienelijke ſomme gelds / zoo fp onfe migdaad openbertig belijden wilden; 
maar hun weeedheden en Liften hadden de werking niet / Die zp zich voorge⸗ 
Ve hadden ; want onze Dienaarg bleven bolftandig in de waarheid boog te 
aan. 
Terwijl wp nu ieder in cen bpzonder kamertje / of kot/ om Beter te zeg⸗ 

gen / opgeflooten Waren / gaf men ans acht of negen dagen lang maar 
even 300 heel eetens alg Wp ban nooden hadden om niet ban honger te ſter⸗ 
ben ; na welke tijd ik op een namtddag Weet voor den Gouverneur gebragt / 
en met de zelve zaken befchuldigd wierd ; zeggende Daar en hoven / dat hu 
een brief ban Morgan onderfchept had/ waar uit het gantfche berraad zoa 
klaar alg den vag bleek. Hierop toonde hy mp een bzief / Die met kacak: 
ters gefchzeeben was / en Dien ik alzoo weinig leezen kon/ alg ofik ban al 
mijn leeven geen letteren gezien had. k Zei hem / dat ik de handen De tees 
Kenen al even Beel kende / en dat i wel verzekerd was / dat die brief aan 
ong niet gefchreeben wag. _ ’k Weet niet / zel den Gouberneur / waar u 
deeze hardnekkigheid toe Dienen zal als om ut ficaf te verfwaren; want 
ut Waſikers zijn alreeds half tot bekentenis gekomen / en ikk zal’er ’t obez 
rige ooh wel weeten uitte Galen. Dit zeid hp alleenlyſt om mp een mis⸗ 
daad te doen bekennen / Daar ik nooit de minfte gedachte toe had gehad; 
Doch ik wift wel beter / en gaf er hem der halven geen ander antwoord op / 
alg dat het teenemaal onmogelijk was / Dat zulks baar konde zijn, Pp 
Derd mp dan weer weg beengen met Deeze woorden / Dat deg anderen Daags 
de pijnbank®de waarheid wel uit mijn mondzoude balen, kZat dan De 
gantfche nacht ín de grootfte benauw beid deg weerelds; doch ik wierd niet 
weet ontbooden; mogelyk dat den Gouberneur zoa beel met het beſcher⸗ 
met Bau zjn toevertrouwde plaatg te doen had / dar hem niet beel tijds 
oberſchoot om op ons te denken ; Want ik hoorde eenige dagen daar na mijn 
Wachters tegen malkander seggen/ Dat De Mooberg met een ongelhonde 
ftoutmoebigheid ’t ſterk Wafteel San Lorenfo de Chagre, Waar ban hier 
boo de befchzijbing teleczen ftaat / onder’t beleid ban eenen Brodely, een 
man / Die lang in Die geweften op De voof gebaren / en den —* 
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beel afbzeukg gedaan had/ ingenomen hadden / en Dat Morgan met een 
macht ban ober de twaalf honderd mannen in aantocht was / om de Stad 
te plonderen ; waarom den Gouberneur / indien hp ban buiten niet geftut 
konde worden / de ſtraten met. boeftweeringen ban meelzakken had doen 
bezetten / zijnde teder ban deeze boeftweerfngen met fchoon metaal kanon 
boorʒien. Deeze tijding berblpde mp geweldig; Want Morgan een Enz 
gelfchman zijnde / Kan (ft ban hem / ten quaatften genomen / geen flim: 
met bejegening alf bande Spanjaarden berwachten. Cen minften hoops 
te ilk met het berlieg van mijn goed Weet ops bzpe hoeten te gevaken, 
Ban dien dag af hoorde tk alle dagen nieuwe geruchten ban het naderen 

bemdit Leger / en hoe zalle de hinderlagen / Welke hen den Bouberneut 
hier en daarop de wegen had doen leggen / bzuchtelaog hadden gemaakt ; 
tat dater eindelijk op Den 28 hande boogmoemde maand January een af: 
geijfelijk gerucht in det Gouberneurs huig ontftond. Alles wierd aan ſtuli⸗ 
ken gebrooken / kiften en kaffen opgeflagen ; koet om't gantfche Guig’t onz 
Derft opwaarts gekeerd. Ak riep aan mijn Wachters / om te berneemen / 
wat Dd’ o02zaak ban bit geweld mocht weezen ; doch Deezen waren niet te 
binden ; maar ík wierd beantwoord ban een pattp Franſchen en Engel: 
ſchen / Die mp boegen/ Wat ik daar maakte / dewijl zp. aan mijn ſpraalt 
wel hoorden / dat ik geen Spanjaard was. ’k Ewijfelbe nu niet langer / 
wanneer ikk Franſch en Engelfch hoorde fpzechen / of De Roovers waren 
meefter vande Stad/ en riep derhalven in ’t Engelſch / Bat ik een acme 
Gevangen was / Dien men befchuldigd had ban doo2 den Generaal Mor- 
gan vooꝛ berfpieder gebruikt geweefttesijn. Hier op floegen zy De Deur han 
mijù gevangenis met mookerg aan ftukken / en bejegenden mp als vrien⸗ 
den. Ikkeekterftondam; Doch geen ban mijn Heig-broederg ziende / zei 
ilt Dat men noch dzie Gdellieden met mp gevangen had genomen, en Dat 
ikt zekkerlijkt wiſt / Dat men ze hier of daar in’t zelbe huis opgeflaaten zoude 
binden. 1Dp liepen dan ober al zoeken / en bezigtigden alle kotten en gas 
ten/ rot Dat wp eindelijk Den een na den ander bonden ; wanneer Wp mals 
kander ban blijdfchap met De tranen in d' aogen omhelsden. Nu ontbzak 
‘ecniemand/ alg onze Dienaars / Welke wp na lang zoekens ineen onder: 
aatdfche kelder. / Daar men geer hand voor oogen Konden zien. / bp den an: 
Der Londen. Coen Wp nu weer op bape boeten ſtonden / vroegen wp Be 
Noovers / of zp niet zodanfgegoederen Daar ten huize gevonden hadden ; 
waarop zp ons antwoorden vanfa; Doch dat zy ong daar geen nader bez 
fchetd ban konden geeven / boor zp eert Gun Generaal gefprooken Hadden; 
Baar zy ons terffond na toe beachten, __ Morgan fiont op De Marſit in het 

Panama ins 
genomen, 

Word door 
de Roovers 
uit zijn ge- 
vangenie 
verloſt. 

En vbor 
midden ban ettelijke gevangene Spanjaarden; en ban zijn Dolk verſtaan morgan ge- 
hebbende / boor wat Heden Wia ong uitgaven / gebood -p onste naderen. bracht 
Ik deed het Woord boor ong allen / en verhaalde hem in’t Kort alles / wat 
ang te Panama federdonze gevangenig wederbaten was, Bp WBeeren/ zet 
Morgan 500 haaſt hj dít beeftaan had / dewijl gp °t ongelukt gehad hebt vaa 
tot uw onfchuld om mijnen Wille te tijden / en dathet geen / 't welt alreeds 
gefchied is / niet verholpen kan worden / zal ik ten minſten zorg — 
J Cz a 
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Bat u in 'ttoekamenbe/ zoo lang gp bp mp3tit / geen leed meet wederbas 
ten zal/ en dat de ſchade / welke gp bier geleeden hebt / u weer vergoed fal 
worden. Wier opbebal hpde geenen/ Die ons uit De gebangenig verloſt 
hadden / dat men alle zodanige goederen / als Wp aanwijzing van deeden / 
terftand / zonder iets daar ban te berminderen / boo? hem zouden bzengen; 
t welk ook ban ſtonden aan alzoo bolbzacht wierd ; zelf brachten de Boo: 
bers t geld / ’t welft den Gouverneur mogelijk uit haaſtigheid bergeten had 
mede te neemen (Want onze goederen wierden in zijn flaap-kamer gevon: 
den) en dat zp alg de gereedfte en befte buit in den aanbang al uit de koffers 
gekregen hadden / weer te voozſchijn; zulks Dat wp niets / of altijd zeer 
weinig / vermiſten / alg alleenlijk eenige papieren en beteben / waar mede 
men ong ban verraad Gad zoeken t’ overtuigen. Morgan deed op ong ber: 
zoek Dit alles bp sijn eigene goederen bergen / om te beter bewaard te zijn / 
en —* ang bp hem te blyven en zjn tafel bj te woonen / zoolang wp daar 
zouden zijn. ús | 

Pier zagen We nu/ op Wat manier de Noobers / Wanneer zy overwin⸗ 
Wreeabeia naars zijn te werk gaan, Been wreedheden waren ’er te bedenken / Die zu 

der Roovers Den Spanjaarden nictaanen Deeden / aat ín den Dienaat / die ban hen 
tegen de gepĳnigd was / gelikt hier boog verhaald is De Bosberg geenfing toeen 
Spanjaat- 
d elle 

gaf ; fa’k heb hem boor mijn oogen een Daad zien Doen / Die alle menfchez 
lijkheid te buiten ging; want hebbende/ volgens zijn zeggen / een ban de 
geenen gekregen / Die hem in zijn gevangenis beel leeds gedaan Gad / hakte 
bp hem met een bijl de borſt op/ en Beet met zijn tanden in het noch ſillend 

Hert / bat zijn gantfche mond daat ban bebloed wag. Zulk een doodelijken 

Morgan 

in d 
Reek 

e brand 
Che 

haat had hp tegen de Spanjaarden opgevat. … Plak: op de markt was cen 
Wip opgerecht ban cen ongemeene hoogte / Waat aande Roobers de Bee 
bangenen / om Gen tot bekentenis te beengen waar zp hun goederen berboz⸗ 
gen hadden / zodanig wipten / dat zp onbeguaam waren om bun armen 
doit weer te kannen gebruiken; waar na zy Gen noch gemeenlijk / aldus 
bereden aan de wip hangende / brandende Palmiſte bladeren onder ’t aan⸗ 
gezigt hielden ; mboegen dat it'er verſcheidenen ín 't midden ban deeze pij- 
niaingen zeer elendig den geeft heb sien geeben. … — —6 | 
Des namiddags omtrent Dzie vuren Liet Morgari heimelijß de brand in 

oer de Stad berfcheidene huizen ftecken ; zullis dat de tad tegen den avond al meeften= 
deel in delichte blam fond; echter en zou ik niet konnen zeggen / om wel: 
ke oorzaak hp dít boen liet. Ondertuſſchen deed hp een gerucht onder ’t bolkk 
ioopen / dat De Spanjaarden zelve deezen brand geftigt hadden, Men liet 
eenige huizen ſpringen om den booztgang daat ban te ſtutten; maar? 
Was bzruchteloog ; want vermits de huizen ban hout waren / was de brand 
niet 300 haaſt aan een firaat geliomen / of binnen een half uur ſtond de gants 
ſche ſtraat mdelichte vlam, De Genueezen hadden alhier een zeer aan: 
zienlyk Gemeen-huis / daar ’t kantao? ban de Begery op Wag/ 't geen 
me de tot de grond toe door de blam berdelgd wierd ; kot om / de brand 
ging zoo geweldig boort / Dat deg anderen Daags mozgeng de gantfche 
Stadind'affchelag / behalven omtrent twee honderd pakhuizen; en je 
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| Eduward Melton door Weft- Indien, 205 

Ten der Boerlieden / Die een Weinigje ban d' andere gebouwen afgezonderd 
fionden. In deeze gloed kwam ook al 't gedierte om balg, benevens cen 
geeoten hoop Slaaben/ Dre zich in de huisen verborgen hadden / en Welke 
de vlammen verhinderden bp tijds daar uit te loopen. 

Dien nacht hadden de Booberg zich rondom de Stab gehouden / alzoo 
zp beducht waren/ Dat de Spanjaarden / bpde welken zp cen zeer aan? 
merkelijke macht gezien hadden/ wederom mochten komen. Beg more 
gens wierden de gequetften in een Miloofter-kerks / Die noch obergebieeben 
was / gebracht; ook wierd ban de zelve een Coꝛps du guacde gemaakt / 
wordende alle Get gefchut rondom De zelve geplant. Verbolgens liet Mor- 
gan zijn Bolk in bataille ftellen/ om tezien / wat berlies fp geleden hadden; 
% geen men beband ín niet meer alg twintig dooden ; en omtrent zoo beel 
gekwetftentebeftaan. Noch dien zelven mozgen baardigde hp honderd en 
bijftig mannen af / am de tijding ban deeze gelukkige obertwinning aan die- 
ban 't Raſteel van Chagretebzengen. Deeze wierden bant gantfche grog 
des legers tot buiten de Dtad begeleid / daat 3p ban berre eenige benden 
Spanjaärden in’ oog kreegen ; maat zp zetten t terſtond op't loopen / 
zoo haaft zp zagen / dat de Noobers zich gelieten op hen af te willen koo⸗ 
men. 
Na de middag kwam Morgan met het oberige Bolk weder in de Stad / 

Baar ieder Compagnie een bpzonder Logement nam; waar nade Boaz 
berg (nde puinhoopen dec afgebzande huizen zoeken gingen / daar ſe noch 
al bep wat buitg vonden / zoo ban zilbecwerk / alg ban gemunt zilver / 
‘tgeen de Spanjaarden ín putten geworpen hadden. 

Des anderen daags wierden noch twee partnen afgebaardigd/ ieder 
ban honberd en bijfsig man / om d' Inwoonders ban de Stadte gaan op: 
zoeken ; want de megften hadden zich in tijds op De vlucht begeeven. Pa 
twee Dagen kwan: ze pactpen weder binnen / en brachten oer De twee 
emee gebangeng mede zoo mannen / bronwen/ als Slaaben. Ook 
wam Dien zelben dag Be Back weder/ welke Morgan op zijn komſt binnen 

Panama bpgebzek ban water inde haben had bindenleggen/ (Want men 
heefter hoog enlacg water / gelijk mt kanaal van Engeland ) en dien hp 
met vhf· en twintig man in zee gezonden had/ omte zien / of zy ook iets 
opkònden doen, Zp brachten dzie Barken mede/ welke zp genomen had: 
den ; maar De befte pzijd/ ’t geen een Balfoen was / waar in Get zilver ban 
den Koning met alle be juweelen en rijkdom der boopnaamfte Hooplieden 
bart Panama was / hadden zp sich laaten ontvaaren. Bok waren in dít 
fchipde Bagijnen met alle de bercieringen ban hun kerk / en hun gouden 
zier ; hoewel het zelve niet meer alg met zeen ſtukken kanons en met 
twaalf of dattien mugketten heorzien was. Paar en boben hadden zy 
groot gebzek ban water ; want de Roovers hadden de ſloep met zeven man: 
nen genomen/ die gegaan Waren om in dit gebrek te boozzien. Deezen 
hadden hen bericht ban ’t geen Dat hier boven verhaald ig; alg mede dat het 
ſchinp niet toegetakeld was ; want het had niet anders als zijn onder-zeilen; 
maat den Bevelhebber der Noovers had as luft om ſich bol en zat te lar 
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idlerwhi was het Conbon / Dat Morgan na het Kaſteel ban Chagre gez 
fonden had / ban gelijken met goede thding weder gekoftten ; want fj maats 

want ze waren daar in’t Bafteel Neche banboogzien. — -  * » 
Deeze tijding gaf ao2zaak aan Morgan om langer te Panama te blijben / 
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doo? geen pijn tot bekentenig te bzengen waren / gefmolten Toob in de mand gieten /en beide d' aagen met gloenende priemen uitſteelien. Ettelijſie wier: Den van De Roovers op houte iriufen gebanden/ met brandende lonten tuf: ſchen De bingeren en teenen ; anderen wierden aan ftokken gebonden / en 

zich deeze Noobers niet met cen bzoljk gelaat ban dienen, Eeker Spans Jaatd/ Dien zp aan zijn kleeding voor eert vijlt man aanzagen / wierd gez wipt / dat zijn armen gantſch omgedzaaid maren ; doch Boog deze pijn noch tot geen bekentenis komende / bonden hem baft aan zijn buimen en aan sin 

Ken det zenuwen / D'onberdzaagelijkfte Pin des Werelds uitftond. Dit niettegenftaande kwam ho noch tot geen bekentenis ; waarom 3p een ſteen ban meer alg twee honderd ponden (waat op fijn fendenen leiden / en bun, 

anfch/ of Hollandſch Eiland beliefde aan te zetten /_ Alsoo wp beducht waren/ Dat He Spanjaats Den opt ong zouden willen wreken ’tleed/ dat bun Tandaard doo2 de Noo⸗ bers aangedaan was. Morgan zet ong baar op / dat bp ban boorneemen was na Jamaika te gaan / daat bp boorde Spanjaarden / bermitg het ons Det den Koning ban Engeland ſtond/ niet behdefden te Dreezen /en verzocht ons zelfs dat wp zoo lang bp hem zouden blijben; ° welk Wy hem gaar: ne / alzoo wu geen beter gelegentheid miften te binden / toeſtonden. In⸗ middels moeft ieder Compagnie een zeker getal muilezelg zoeken om de buit aan De Nwier te beengen / die / gelijk hier boo? gezegt ig /. omtrent Lijf paanfche mijlen daar ban daan legt. Dit nu aldus befchikt zijnde / tiet 
Liinderen / en Slaben te haten; van gelijken wierden ettelijke ban de mon⸗ nilien om de zelve ooyzaak uitgezonden. De cbolgens liet Gp alle de ſtuhlen bernagelenen d'oozen afbaeeken; en ſtuur de twee Dagen boor zijn vertrek 
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een partp uit/ omnaben Gouberneur Gan Panama te verneemen; want 
hp had Han eenige gebangeng berftaan/ Dat Den zelven een hoop bolkg bj 
een verzameld / en verſcheidene hinderlaagen gelegt had om de Frooberg 
den doortocht te beletten ; maar 't wierd onwaar bevonden; want ettelijke 
gevangens / die ban Deeze partp op hun wedeckomft mede gebzocht wier⸗ 
Den / wiften hemte zeggen / dat den Gouverneur wel eenig Lolk gezocht 
hadbpeente krijgen ; maar dat ze hem tweet ontlaopen Waren; en dat hj 
derhalven zyn aanflagen niet in't werk had Kannen ſtellen. ; 

___@p Den ze. Pebruarij deg jaars 1671 vertrok Morgan dan met al zijn 
— uit macht uit de Stad Panama, met honderd vjf· en· ſeventig Muilezels / die 
Ad met gebzooken en gemunt zilver gelaaden waren / en tuffchen de bijf en zes 

honderd gebangeng / zoo Mannen / als Brouwen/ Uinderen / en Slaa: 
ben, @mtrent een mijl buiten De Stad/ op eenfchoon veld aan De kant 
ban cen NHievier / flaeg zich't leger in de vondte tecneder. De gevangens 
wierden ín 't midden gezet / en maakten Dien nacht zulk een jammerjſten 
gefiermen gefchzep / Bat mp 't heet docht te beeften. 
Den bolgenden dag liet hy zijn volk voor uit trekken met alle be geban⸗ 

gens / bolgende zelve met cen klepn getal bp zieh achter aan. Wanneer 
zp nu aldus met groot gehuil en gekerm aan het Worp Venta de Kruzes gez 
komen waren / leggende op de kant des iviers ban Chagre, Deed Gp aan 
alle de gebangeng weeten / Dat ze binnen drie agen hun losgeld moeften op: 
bzengen/ of dat hp ze anders mede zoude nemen. Ondertuffchen liet hp al de 
Rijſt en Mais / Die daat omtrent te binden was / bp een bergaderen tot 
mond-koft voor de ſchepen. | J 
Dan het voornoemde dorps vertrokken de Aoobers weer op den vijfden 

Maart / met alle hun geroofde buit / en ettelftte gebangens / die hun rant: 
foen noch niet betaald hadden. Omtrent half wege ban ’t Haſteel ban 
Chagre, Deed Morgan, nadat d'aberige gevangeng geloft waren / al zn 
bolk bp een bergaderen / en ftelde hem voor / hoe hun oude gewoonte wag 
een cedtedoen/ dat men gantfch niet achter de hand gehouden had/ zp 
van wat het ook weezen mocht; Doch / boegbe hp daar bp berfchefdene mas 
len gezien hebbende/ dat ’er balfche eeden gedaan eeen De il goed gebons 
Den / om diergelijke dingen boor te koren / niemand eed af te bergen ; maat 
een algemeen bezoelt te laaten doen /zonder dat daar iemand ban bep zal zijn. 
enige Vapíteinen/ aan welken hp dít alboozeng bekend had gemaakt bans 
Ben Deesen booeflag goed/ en deeden met een ſchynheilig gelaat ook d andez 
ten Daar ín bewilligen. Daar wierd dan Van ieder Compagnie een man gez 
{teld / om dit algemeen bezoek waar te nemen. Morgan liet zich ktwanfuig 
mede befoeken / gelijk ook alle de Rapiteinen; zulks dat er niemand uitgez 
zonderd wierd. Deeze nieuwe manier fliet den Franſchen Mooherg wel tez 
De borft; maar zp waren De (farkften níet / en moeften derhalben fwijgen ; 
maat indien zy ban te boosen bier ban berwittigd waren geweeft/ zp zouden 
bun buit zoa rechtvaardig niette borde gebzocht hebben. Wanneer ze nu 
altemaal bezocht waren / begaben zy zich in De Kanöes / en andere baars 
tuigen / Die Daarin de Nivier lagen / en zesten t na ’t Raſteel ban oger 9 5 
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Daat alleg noch in goeden ſtand gebonden wierd / behalben Be gekwetſten / 
welke zu Daar gelaaten hadden; Want die waren meeft van honger geſtoz⸗ 
ben / vermits de victualie Dien zp uit het ſchin / Daar Giet boor van geſproo⸗ 
ken is genomen hadden / al lang berteerd was / en Dat de gezonden zich 
hadden moeten behelpen met een zeker foot bear vogels / Die de Spanjaarden 
Gallinacos noemen / welke ban miet ander als doode krengen leeben / en 
van gedaante en groote niet kwalijk na kaïkoenen gelijken. 

Wier bond Morgan raadſaam / alzeo de mond-koft zeer ſchaars begon te 
worden / dat men voor eerft de buit zaude Deelen; ’tgeen een tegelijk toe⸗ 
geftemd hebbende / gaf hp ieder Compaguie haar deel ban alle De geroofde 
goederen / t wellt in zoo veel beftond/ ‚als haben gunde, Vervolgens 
Deeze Deelen weet in ’c klein gedeeld zijnde beband men / dat ieder man 
twee honderd fEukken ban achten voor fn part kreeg. 't Gebroakene silver 
wierd op tten ffuiken ban achten’ pondgerekend, Derfcheidene Juwee⸗ 
Ten wierden fchand koop verkocht / en zeer veel vermiſt Daar Morgan 
opentlijk ban De Roovers ober befchuldigd wierd ; waarom hy / vermits 
Dit mogren Goe langs hoe meer toenam / gereedſchap begon te maaken ont 
te beervekken. t ANaſteel / Daat hem de Spanjaarden Laag Porto Villo 
geen bzandſchatting voor hadden willen geeven / Liet hp flechten en ín De 
bzand flecken / na dat hp ’t metaal kanon daat ban op zijn Schip had doen 
beengen ; en ging op een morgen beoeg met ons onder zeil / zonder eenig 
zeinte doen; invoegen Dat wp maat Lan dzie a bier fchepen gebolgd wier⸗ 
den / welker Kapiteinen de naam hadden / dat ze den buit met hem hadden 
gedeeld. S 

Od DAR- 
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_ DARTIENDE: HOOFDSTUK: 
Geboorte-plaats, en eerfte Oeffeningen van. Francois Lolo- 

nois. * Krijgt een Schip van den Gouverneur van: Fortu- 

ga » „’t welk Ky door Storm verlieft en zijn’ liftigheid 

eerfte opkomft van Lolonois, » Vergaderd een Vloot om 
op de Spaanfche Kuft te gaan landen; _Vermeefterd El 
Fuerto dela Bare. Komt in de verlatene Stad Marakaibo. 

„Zijn-onmenfchelijke wreedheid; en gevegt metde Span: 
_ gaarden, by'Gibralter, Doet Gibralter in de'brand fteken ; 

eifcht brand-fchatting van Marakaibo; en Komt met.z jn 

Vloot weerte Tortuga. tand vondt + waders 

Erwil wy t' ſcheep waren / deeef mijn aangeboozene nieuwsgierig: 
heid mp menigmaal om ettelijke uuren met d' oudſte Roovers ober te 

Beengen/ en Gente hooren vertellen Wat tochten zp al gedaan hadden. 
Onder anderen verhaalde mp een / Die 't beft ban zijn Dagen met deeze ruu⸗ 
we manier van leeven doorgebracht, en Die alle de Booverpen en wreedheden 
ban Lolonois bp had gewaand / ’t gantfche bedzijf ban Dien bermaarden 
Generaal; Loor welkerg naam De Spanjaarden nochfcheikken. Dewit 
nu De Baaden ban deezen Meld / Dien zjjn weeedheid maar alleen te vecht ha: 
telijk had behoozen te maken/ zeer Weinig lieden Bekend zijn / zal ík den 
ze E Wiftorp daar van / als iets zeer zeldzaams en gedenhwaardigg / 
mededeelen. 

Deezen Francois Lolonois weg ban gebooꝛte uit Vrankrijk, en aldaar 
‚Ssboorte- wit een plaatg Es Sables d Olonne genaamd / gelegen In de Bacht ban’ 
Pane Zeg, voornoeinde Hand. Hy wierd in zjn jeugd/ gelijk Linecht of Slaaf, na 
ningen van De Karibifche Eilanden geftuurd ; Daar bp niet zoo haaft zijn tijd uitgediend 
Lokonois. had / of hp vervoegde zich opt Eiland Hifpaniola bp de Jagers / daar ha 

ecn tijd Lang bleef. Waarna begaf hp sich tot op de Spanjaarden te vaa: 
ven / die zyn dapper heid en wreedheid in ’t Kost zoo wel leerden kennen / dat 
Hen de hatten te berge reezen / al8 3 zijn naam maar hoorden noemen, 
Na dat hp twee of dpte tochten alg flecht gezel miet de Roobers gedaan / 

en zich altijd zeer dapper en moedig geboand had, gaf Mr. dela Place, Die 
2 toen⸗ 
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toenmaals Gouverneur ban Tortuga was / hem een ſchip / om daar mede ust eene 
tegaan rooben / en zijn gelufs te zoeken. / bermitg het tuffchen Vrankrijken sE, an 
Spanjen te Diet tjd oo2log was. … Iet dit Schip deed Lolonois groote buit near van 
op; maar sijn wzeedheden maakten hem onder de Spanjaarden zoo belkend Toreuza. 
en gebzeesd / Dat zp zich lieber Daod wilden begten / alg aan hem overge: 

n. 
tGeluk/ t geen hem nu een tijd lang na wenſch gediend had / began varen net 
hem eindelijk de nek te keeren / en Deed hem doo? een geweldige ſtorm aan zeive door 
De kuft ban Kampefche zijn ſchip berliezen ;. zulke Dat hp met zijn bolk gez ſtorm 
naotzaakt was aanland te gaan / om hun leeben te bergen ; altwaar zp ban 
Be Spanjaarden zoodanig ontfangen Wierden / Dat De meeften Daar ’ tee: 
benfteten. Lolonois mel ziende / dat hp met bluchten / alzoo hp alreeds EEN 
gekiwerft wag/ ’t zelbe lat niet ontgaan konde / bemoefte zijn aangezicht — be 
en gantfche lichaam met bloed / en verborg zich aldug zaa lang ander De ven te bec- 
dooden / tot zijn branden bertrakken waren. Hier opliep ho boſchwaart gen 
in / om aïdaar t'oberwegen / hoe bn zich borders zoude redden / en ver⸗ 
bond daar zijn wonden / 300’ hem beft doenlijk wag ; Waar op weer ma de 
plaats, Bes gebeats gelteerd zijnde / en een hleed ban een Der. berflagene 
Spanjaarden aangetrokken hebbende / begaf hp zich omtrent de Stad 
Kampefche , en ſprak aldaar cenige Slaben aan / welken bp ín bepherd 
Belaofde te flellen / indien 3 zijn raad wilden volgen. De Sladen / Daar 
geweldig begeerig na zijnde / ftalen een Bano ban hun Meeſter / en begaz 
ben zich met hem na Tortaga. De Spanjaarden / die eenfgen tan zijn — 
volli gevangen gekreegen hadden / vzoegen inmiddels / waar hun Uapi⸗ 
tein gebleeben was; en hoorende (Want de Roovers wiſten niet beter) dat Bel his 
br dood was / Deeden zp een dankzegging / en brandden daar breugde vpe⸗ ;. arden b 
ren ober / loovende God / dat hu hen ban cen zoo blaeddoeftigen Aoober branden 
had belieben te berloffen. —— 

Lolonois nu weer te Tortuga gekomen zijnde / Breeg na veel liften noch de gewilde 
een Klein fcheepgje / Welke bebolkt hebbende met cen-en-twintig mannen/ dood van 
begaf hp zich na de Moord· kant van het Biland Kuba , boor een Dtedehe Lolonois. 
La Villa de Los Cayos genaamd / Daar handel óp Havana gedzeeben word in 
huiden / tabak / enzuiker ; en daar / vermits het ’ct langs de kuft zeer on: 
Diep íg/ de Spanjaarden anders geen haartuigen alg Barken gebruiken. 
Hier meende hp ettelijke ban die Barken t' overmeefteren; maar door ceniz NE 
ge Diſſchers / die bj alle geluk hem ontliepen/ gezien geworden zijnde / gerneemin 
mislukte zijnaanffaa. Inmiddels deeze Piſſchers over Tand na Havana gen van Lo- 
getrokken sijnde / klaagden aan den Gouverneur / dat den Franſchen lezer. 
Noover Lolonois met twee baartuigen daat op de huft gekomen wag/ en 
dat sr derhalben hun handel niet en dorſten Hecbosderen. Den GSouver⸗ 
neur / gan wien men ban Kawpeſche geſchrecven had / dat dezen Rover dood 
was ſloeg daar geen geloof aan; mettemin/ denkende dat Get eenig an⸗ 
Der Noover mocht zijn / Deed hp een ſchip toeruſten / ° Welk hy voorzag 
ban ven ſtulkken Ganons/ en negentig weerbare mannen / met uitbzuktiee 
Gi bevel ban ntet binen te kamen ; voor zp de Moeers t hiaat te 

@d: eig 
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delgb souden hebben ; ten welken einde hn hen ook een Neger / die daar beul 
ober soude weezen / mede gaf; den Boofdman Lolonois alleen/ of wie 
tool sn morht / gebood hy Genlebendig te Havana te Beengen; maar in 
plaats Dat deeze uitgesondenen De Foobers zouden opzoeken / wierden zp 
gezocht; want Lolonoisdooreentge Biſſt hers welke bp genomen had / 
tijding bier ban bekomen hebbende / befloot terftond / bp deerfte gelegent⸗ 
heid / om zn. geluk verder te konnen voortzetten / Et voornoemde fchiy aan 
te taften ; ten welften einde Gp een ban de Biſſchers dwang / alzo bhp bericht 
lreeg / dat het meen zoute Mibier lagh bp de Spanjaarden Eftera genoemd/ 
hem daar by te bzengen. · Omttent twee uuren in de nacht by het fehip ge: 
komen znde / verborgen 3p zich ter zijde ban het ſchip onder De boomen, 
Die ban Get fchip / hen gewaar geworden sijnde / niettegenftaande de dup- 
ſterniſſe des nachts praarden ze, Waar op zp door den gevangen Biffcher/ 
Dien zu by zich hadden / antwoorden deeden. Die ban’tfchip broegen / 
of zy de Hoovers niet gezien hadden / Waar op den Biffcher antwoorde van 
neen. Zoo zullen zp dan / zeiden de Spanjaarden/ ban onze komſt Verz 
wittigd geweeſt zijnde / De blucht genomen hebben; maar zp wierden met 
den Mogen · ſtond Wanneer zy bande Roovers begroed wierden / zon: 
Der De zelven te zien / wel anders gewaar. De Spanjaatden ſtelden zich irt 
poftuur am te flaan/ en fchooten met hun kanon aen beide de zijden / ver⸗ 
mits aart fedet zijde vande Wibier cen Lan Der Moobers vaartuigen lag ; 
maat naantelijkg hadden zy Deie maal geloft/ of de Hookers / hun tjd 
waarneemende / bielen alg leenwen met de fabels ín de vuiſt gelijſer hand 
aan boord / en Deeden de Spanjaarden Wel haaftna beneden danſen. Per: 

volgens fiet Lolonois hen ecn Booz een weer bobenkotren ; maar naauwe⸗ 
be TRS Waren zp op Den overloop / of bii floeg ze zelbe’t hoofdaf. Wanneer 

hp nwettelfjken ban de Spanfaatden aldug hun leben had doen laten/kwam 
Den Zeger boven / die beul ober de Hoovers geweeft zoude zijn / Welke al 
ban verre riep / Dat hy den Kapitein was / en de gantfche zaak: openbaren 
zonde / zoo men hem bp ’tlechen wilde laaten. Lolonois deed hem 59 
ten; maar t mocht den Neger niet beel helpen; want toen Gp alles wiſtẽ / 
ſtoeg hy hem zn fwarte Kop af/ gelijk ook alfe d' anderen/ uitgenomen 
sèn/ dien hp een Wzief gaf Voor ben Gouverneur ban Havana , belaſtende 
hem ve geltjkk mondeling.aan hem te zeggen / dat hy zoo meenig Spanjaard 
als hp hreeg/ geen Kartier zoude geeen. Ook Deeb hp ter zelve tijdeen 
gelofte, ban zich zelve liever te zullen vermoorden / alg dat hy sich. ín der: 
Spanjaarden handen zoude obergeeven. Dan even Diergelijke mhoud was 
mede den brief ; waar in onder andere dingen ook ſtond dat bp den Gou⸗ 
verneur noch eens met Diemunt hoopte te betalen / als hp hem had mee- 
nen te doen. Deun Gonberneur/ deeze tijding gekcegen hebbende, 

ierd zoo raazend Yan gramſchap / dat hy de Dood ſwoer aan alle de Hoos 
vers / Welke onder zijn gebied gehreegen zouden worden ; maar d' Inwoon⸗ 
ders Han Kuba herzochten hem zijn gramſchap te matigen ; bermitg de RNo⸗ 
hers wel honderd ban hen konden ſrygen / zonder Bat zp een ban de Roo⸗ 
Kek Kreegen/ Dao? Dien zu alle dagen inzet meeften zijn / omm hun gt” te 
zorken. 20 
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Pu hab Lolonois wel een febip gebeeegen ; maar weinig buits Daarin „verover, 
gebonden ; waarom hp beftaot hiet en Baat ae vollis bp een te bergader cn 
ren / en met ziju ſchip te gaan Aeuifen ; "Ewel hy met een goed gebolg deed ; 
want fn i kost beroerde hy een ſehin in de Baañ ban Marakaibo , Bat beel 
gelden koopmaufchappen: in had / en va Marakaïbo ging / om aldaar 
Kakao te koopen. Met deeze nieuwe buit kwan: hp blpmoedig te Tortu- 
ga ; Daar hp niet lang geweeſt wus / of hp nam voor zich een Bloot toe te 

ruſien / om daar mede op de Spaanfclje kuftte landen. Eenige gevan: 
gens / welke hu by zich had / hadden hem Belaofd daar te brengen / ingez 
bal bhp een macht ban vijf honderd man bp een bergaderen konde. 
Een deezen einde Beed Lolonois alle de Koobers / diein zee waren / ban Vergaderd 
zijn voorneemen verwittigen; waar Doos hpt Bennen de tijd ban twee maan⸗ vage > 
den over de bier honderd koppen bp een kreeg. Op Tortuga was te deezer — 
tijd noch een ander Noober/ Michiel de Baſque genoemd / Die met zijn roo⸗ kurt te gaan 
berpen zoo veel gewonnen had / dat hp niet meer in zee voer en Majooꝛ landen. 
ban het voornoemde Eiland geworden was. Deeze / kang tot een aan: 
zienhke bute ziende / indien het voorneemen ban Lolonois wel kwam uit te 
ballen/ maakte terſtond verendſehap / en bood hem zijn dienſt aan / zeg: 

_ gende bekwaancheid te hebben om het Bolk te land te gebieden / ín wat gez 
Tegentheid het oak zoude mogen weezen / vermits hp ín Europa lange tijd 
bet leger gevolgd had. Lolonois maakte hem dan Bevelhebber van zijn 
macht te land / en ſcheepte vervolgens zn bolk in acht vaartuigen / waar 
ban sijn eigene fcheepje / t geen tien ftukken op had / het grootste was. 
Op 't laatfte ban Apꝛeil gingen sp t zerl baar het Biland Tortuga , ſterli 

zes honderd en feftig man / enzetteden t na een plaats / Bayaha genaamd / 
aan De Noord·kuſt ban het Eiland Hifpantola , Daar zp noch een party: 
Jagers met zich namen / benevens zoo beel mond-koft / alg zy oozdeelden 
op hun tocht ban nooden te zullen Gebben. 
Den laatften Fulp gingen zy ban daat/en zetteden hun ffrcelt na D'Doft- 

gunt des Eilands/ Punta del Efpada genaamd / daar speen ſchip in’t ge: 
sgt lireegen dar ban Porto Rikokwam/ omt na Nova Hifpania te gaan / 
enmet Kakao geladen was. Lolonois verbolgde het alleen / Bebel aan zijn 
Bloot gebende Lan hem te wachten aan het Biland Savona. Na twee uur  Lolonois 
ven jagen Keerde sich ’t Spaanfche fchig / dar wel baorzien wagomte sn 
flaan/ ap zp; nietternin wierd het / hoewel zeffien fikken hanons en bijf: velaaden 
tigh weerbare mannen op hebbende / ban een gevecht ban omtrent drie uu: Spaantch 
ven veroberd. Men vond’er in honderd en twintig duizend ponden Kakao; PP 
veertig duizend gemunte ſtuklien ban achten ; en wel tien Duizend lukken 
vanachten in Juweelen. 't Schip wierd door Lolonois na Tortuga gezon: 
den / omteloffen; met bebel ban terftond baar na weder na 't Erland Savo- 
natekeeten ; alzoo bp zijn hloot daar mede bergrooten tide. 

- Lolonois berbolgeng met zjn mede hebbende Schepen aan het Eiland En noch een 
Savona gekomen sijnde/ bonden zy baar eenfchin/ dat met oorlagg-ber de Ter 
hoefte / en geld tot becaling der bezettelingen ban S. Domingo, ban Koma- hoes cel. 

_nakwam. Dit fchin â— —— een ſchoot opte doen. Dag aen. ° 
3 ge⸗ 
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gemonteerd met acht ſtuklien kanoug/ en had in zeben buizerd gouden bug: 
Keuidg/ ettelijke musketten / lont / en twaalf duizend gemunte (rukker 
vanachten. Dit gaf den Koovers cen grooten moet / doordien hun vloot 
hier doo, ten eerften zoo veel verſterht was. t Schip met Kakao ondertuf: 
ſchen te Tortuga gekomen zijnde / liet den Gouverneur het terſtond loſſen / 
en op’ ſpoedigſt berbarfching daar in laden; inboegen Dat het ten einde ban 
heertien Dagen Weer by Lolonois kwam/ die aanftons met zijn balk daar 
op ging / geebende ziju eerfte (chip aan zijn IRakker Antony duPuis,: — 
De Bloot nu ín goede ſtand / en ieder eben moedig zynde / Zetteden zu 

hun ſtreek na de baap ban Marakaibo, of Golfode Venezula. Beg anderen 
daags mozgeng bevonden zy zich boog De Mond van deeze Golf/ Cagon 
de Marakaibo genoemd; Daar Lolonois ’t anker ballen liet / en al zón bolt 
tanden deed / om cen Fozt El Fuerte dela Bare genaamd / aan te taften ; 
vermits men in het Meir niet komen kon / zonder daar dicht onder te lopen. 
Decze ſterkte beftond niet anders / alg uit eentge Schang-kozben/ welke 
condom een Batterp met zeftien (tukken kanong waren gezet / zynde baat 
eenige aarde tegen aangewozpen / om De zelve ban. binnen te bedekken. 
Omtrent een Spaanfche mijl-van daar waren De Mooberg geland/ en ſtel⸗ 
den zich in order om bet Fozt te beftormen. Den Gouverneur Haar ban 
had eenige Soldaten in een hinderlaage gelegt / am de Aoovers ban ach⸗ 
teren te befpeingen / en / waar 'tmogelijk/ ín wanorder te bzengen ; ter⸗ 
wijl hy ondertuffehen ban hoogen cen uitval op hen zoude doen; maar de 
Fooverg omtrent vijftig man baar uitgezonden hebbende / wierd de binders 
laag ontdekt / geflagen/ en verhinderd na t Mafteel te konnen: Wijker, 
Ondertuſſchen kwam het gros op de Plaats met zulk een dapperheid aans: 
vallen / Dat zp zich in minder alg die uuren zonder eenig ander geweer /- 
als met Moers/ daar meefter ban gemaakt hadden. _TBiddeler wijl waren 
ettelijfie Spanjaarden na de Stad Marakaibo geblugt / en hadden de Bure 
gers daar geweldig berbaagd gemaakt / zeggende /. Dat De Roovers met 
een macht van meer alg twee Duizend man op de been waren, Deeze Stad 
tien of twaalf jaaren ban te boozen door de zelven geplonderd geweeſt zijnde? 
hadden d' Inwoonders de geheugenis daar ban nach zoo kart in gedachte 
dat d' enfiele naam ban Noovers hen fchzilkiten en beeben deed. Zp begon: 
den Dan terſtond hun goederen te pakken / om te vertrekſien en ber wictig= 
Ben die van Gibralter, waar na tae de geenen / Die baartuigen hadden / 
hun goederen fcheepten / ban de komſt Der. Booberg / en ban’t mneemen 
ban El Fuertode la Bare. Die geen gelegentheid hadden / om bun goederen 
op fen wijg te bergen / ftuurden ze over Zand met paarden en Muil⸗ 
ezels weg. 
De Goovers nu meefter ban’ Foꝛt zijnde / lieten terftond cen blag waap⸗ 

en/ tot een teeken Dat De fchepen bepelijk binnen zouden komen. t Obe⸗ 
tige ban Den Dag wierd beftced met de werken te flegten / De copaarden te 
verbranden / De ſtukken te bernagelen / bun gekkwerften aan baord te been: 
gen / en hun doodentebegraben. Des anderen daags morgens met het 
Krieken banden Dag gingen zy onder zeil na de Stad Marakaibo, tuelke om: 

tremt 
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teent zes mijlen ban Daarlegt ; maar vermits het zeer ſtil wierd / kon⸗ 
den zp daar niet eer komen algden bolgenden mozgen. Cerſtond (telden zy 

- hun fchegen ín o2der/ om onder fabeur ban’t Kanon te landen ; Want 3D 
meenden datde Spanjaarden eenig Lelk achtert Kreupelboſch / Dat aan 

Aankomft: 
aan de Scad 
Marakaibo. 

de ſtrand lag / berborgen zouden Gebben. We Noovers ſprongen in de Ua⸗ 
nâeg/ om naland gevoerdte worden. Toen zp nu de ſtrand begonden te 
naderen/ loften de fchepen hun kanon; en t’ eikeng fprong maar de helft 
ban «bolkop ’tland/ terwijl d anderen / Die in de Ranoes gebleven waren/ 
in’tbofch ſchaoten, maar zy wierden van niemand beantwoord; gelijk ze 
ook; in de Stad gekomen zijnde / niemand daar en vonden ; wanr alle de 
Spanjaarden hadden met Prouwen en Hinderen de blugt genomen; mat 
de huizen waren ban alte lebeng-boogcaad noch zeer Wel voorzien / 't geen 
hen een ongemeene vreugde beroozzaakte; Want zu hadden in geen maand 
in een Dergelijke keuken geweeft. Poder Compagnie nam terftond haar bez 
etting ín een der befte huizen / Welke men op de markt band / en de gzoote 
erk wierd tot een algemeen Coꝛps du guarde gefchikt. Des anderen daags 

mo2geng wierd 'er een party ban honderd en vijftig man uitgezonden / om 
te zien / of men geen gebangeng bekorten honde / uit De welften men zoude 
konnen berneemen / waar der Inwoonders goederen verborzgen laagen. 
Des avond kwam deeze party weder ín de Stad met omtrent twintig dui⸗ 
fend ftukken van achten / eneenige muilezels met berfcheidene goederen gez 
laaden / en twintig gebangens/ zoo b2ouwen/ mannen / al8- kinderen. 
Den volgenden dag wierden eenigen ban deeze gevangens gepijnigd met 
d' afarijfelijkfte to2menten/ Die men bedenken konde / om te weeten/ of zu 
hen geen aanwijzing ban berbozgene goederen konden doen ; maar niemand 
was ’er Die klappen wilde; 't geen Lolonois, Die om de dood han een dousijn 
Syanjaarden uiet veel en gaf / ziende / trok hp zón fabel en kapte cen Span: 
jaard zoo lebendig aan flukken/Dat hem ’t bloed om d’ oeren ſprong / zeggen⸗ 
detegen d' anderen/ Die daar bp ftanden / dat hr hen altemaal zoo hande⸗ 
len soude / indien zp niet zeggen wilden /’t geen ze Wiften. Doo? dit ſchou⸗ 
ſpel / en de bpgebboegde dreigementen / wierd een Ban den hoop zoo angſtig; 
dat hpbeloofde hem te zullen beengen / daat bolk was ; maar De geenen / 
Die geblugt waren / Wel haaſt befpeurende / dat de gebangens hen verdikt 
habben / begroeben Gun goederen hiet en Daar in d? aarde / en veranderden 
alle dagen ban plaats ;. inboegen dat de Roovers hen kwalijk konden bin: 
den / alg bp gebal door het zoeken ; want zu Waren zoe beng Loor hun eigez 
ne Mede⸗ burgers / Dat de Dader den Zoon niet en vertrouwde. | 

Eindelijk / na dat zy Baar beertien Dagen huig gehouden hadden / na: 

Wreedheid 
van Lolo- 

nois. 

Tocht na 
men zy voor na het do: Gibraltertegaan. De Spanjgarden / Die hun Gib uer. 
macht verſpied hadden / zonden ſtraks een Bark aan Die ban Gibralter, 
waar meede zy hen verwittigen deeden / dat De Roobers van meenfng wa: 
ren de Stad Merida aantedoen; ‘tgeen groote ontſteltenis onder die ban 
Gibralrer heroorzaakte; want Gibralter ffaat onder de vooꝛnoemde Stat. 
Zp zonden dan terftand een Bode aanden Gouverneur ban Merida,am hem 
bier bau te berwisttgen. Den Gouverneur / Die tang in —— ee 
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Kolonel gediend had/ liet zich boorſtaan / dat hy de moovêrsmet weinig 
moeite t° onder zoude brengen; ten welken einde hp afkwam na Gibralter 
met omtvent biet honderd wel rien ai A ie aan be⸗ 
vel aan de burgers ban zich in ’t geweer te ſtellen. Wier op monſterde hpbe 
zelven / en bevond ze ban gelijken omtrent bier honderd fleck ; gs dat 
bp nu achthonderd mannen uit konde maken ; —5 benange e ſtrand 
een Batterp deed oprechten ban twee-en-twintig lukken kanons / welke bi 
met fchang-kozben bedekten Deed. alven Deeze battery had hy noch 
een reduit met acht ftukken. Bangs de ſtrand was een groote weg/ Welke 
bp toeliet ſtoppen / Doende berbolgens een ander in De moeraſſen maken / 
die — — ongebrumelhyſ was / alzoo men "er tot de knien toe in de 
modder zakte. ; J— 
De Noovers / die ban alte deeze voo vereidſelen niet en wiſten / hadden 

bun gevangens en roof / dien zy te Marakaibo gehaald hadden / ingeſcheept / 
en begaven zich onder zeil na Gibralter, maat toen zy Mt gezigt vande 
boomoemde plaats kwamen/ zagen zu de blag ban De toom Waapen / en 
De ſtrand bolbolkg. Lolonois vieggijn bolkdaar op bp een / en ſioeg hen 
boo: / dat het een heet pzer was orrtaan ‘te taſten / vermits de Spanjaars 
den / zijnde zoolang ban hun komft verwittigd / zich zeer ſterk gemaakt 
hadden ; waar na hp zijn meentng verklaarde / zeggende/ / zoo de Spans 
jaarden beel ín getal waren/ dat zy zoo Heel te meer buits te betrachten 
hadden / indien ze d overwinning kreegen. Dit wierdhan al de Roobers 
goed gekeurd / die gelkerhand tiepen / Dat zp lieber wilden begten op hoop 
ban een goede buit / alg lang te loopen zonder iets te binden, Ikzalu 
voorgaan, zei Lolonois Daat op / en d'eerftevanuallen, die zich int ge- 
vegt niet moedig zaltoonen, dien zal ik zelveonder de voet fchieten. Dit 
ftoutmoedig boopneemen nu baft gefteld zijnde / gingen sp met hun fchepen 
onder de wal ten anlier leggen/ omtrent eén bierdbendeel mijlg ban het Dorp. 
Des anderendaags morgens booz’topgaan bande Zorn / waren de Fon: 
berg al aanland. Diie honderd en tachtig man warten zp ſterk / ieder 
boozzien ban een goed roec/ en een tas op zy / die dartig fchaaten uit kon 
houden / benebeng een piftool of twee / en een — 7— Jaa dat ze 
nu malkander de hand gegeeben / en breede beloofd hadden elkander tot de 
laatfte dzoppel bloeds toe bp te ffaan/ begon Lolonois hoogt te rekken ; 
maat toen 5e nu op den weg meenden te kamen / die hen Doo hun Gidze 
geweezen wierd / bonden zy de zelve geſtopt / en in de plaats van deeze cen 
andere weg / die in t moeras gemaakt was / en welke be Spanjaarden na 
bun welgevallen befchieten konden. — Zp lieten Den moed daarom echter 
niet Gallen / maat trokken hun houwers uit / én kapten takken ban boo⸗ 
men, Daar ze deeze nieuw · gebaande weg mede vulden / om zoo Diep niet 
ín de modder tezakkken. -Ondertuffchen fchootende Spanjaarden 500 gee 

tultchen de weldig met hun kanon / dat se bande took / en doer’t gedruis / ’t welk de - 
kogelg in t bofch maakten/ naautweljjks hoozen of zien konden, Ginder 

° lk kwamen zy echter op De vaſte gerond / Haat zy zeg ſtukken geſchuts 
bonden / Die met ſchroot en mugket-kogels op hen geloft wierden, Straks 

na 
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na bit loffen deeden de Spanjaarden cen uitbal ; maar zy Wierden door de 
Noover zodanig begroet / dat ‘er weinig weber Binnen de Schang kinamen. 
Ondertuſſchen ſpeelde het kanon al geſtadig op de Beſpringers / Waar dooz 
zp beel dooden en gekwetſten kreegen; waarom zu middel zochten om doo⸗ 
bet bosch te beeelken; maar deezen toeleg Wilde nict gelukken / bermitg de 
Spanjaarden ettelijke groote boomen om ber gehakt hadden / om de wegen 
Daar mede te ſtoppen; niettemin berloozen ze door alle deeze ſtribbelingen 
geen moed ; maar ſchooten al eben ſterſi. Inmiddels doeften de Span: 
jaarden geen uitvallen meer doen / en De Noovers konden ober de fchang- 
ko2hen ntet komen ; 't geen Lolonois ziende bedacht Gu cen lift om zijn Dpe 
anden te bedriegen Hp begon / gelijk of hp ’t opgegechen had / met zjn 
Polk terug te treeden; 't welk de Spanjaarden niet zoo haalt bemerkt ade 
Den / of zp bielen met twee honderd mandaaropaan, Cerſtond verander⸗ } os, 
Den de Booberg van beleid; en hun Aoers geloft hebbende, vielen fp met xrijer a” o- 
de fabel ín De buift den Spanjaarden zoo geweldig op't If / dat de meeften verhand. 
ouder De boet gehalt wierden. Thans traden zy ober de dooden heen / en 
oberweldigden de Schans· korven / Dzijbende alle de Spanjaarden/ Die 
sich achter De zelven gehouden hadden / opde blucht/ Welke zp bervolgden 
tot in t boſch / Daarze alles dood ſſoegen Wat ze bonden. _Bketelijken / 
Die ín De Reduit geweeken waten / gaven zich op -belofte ban kartier ober. 
CTerſtond (taken De Troobers de Franſche Llaggen op / en namen al geban⸗ 
gen / wat zp int Dozy vonden / maakende ban de groote Kerk een gebanz 
genhuig/ waar random zp ettelijke (lukken KRanons plantten / en een 
bosfiweering maakten / alzoo zp beducht waren / dat de Spanjaarden 
nieuw volk vergaderen / en hen ban daar zouden Willen doen verhuizen. 
Maar deeze vzees verdween Den bolgenden Dag / wanneer zp / de doode 
Lichamen bp een hebbende doen brengen / om geen ffank te beroorzaaken / 
der zelver getal aber De bijf honderd bonden / zonder de geenen te reekenen / 
die gekwetſt en bofchwaart in geblucht waren / Welke meeft altemaal 
ban Gun wonden naderhand geftorben zijn. Daar en boven hadden 3p ges 
bangen ager de honderd en vjftig Mannen / en wel bijf handerd zoa Prou⸗ 
Wen/ Slaven / alg Hinderen. Coen nu alles in ftilte was / telden zu 
ook hun dooden / Die beertig Waren / benevens inde dactig gekinet {ten / 
maar ban de meeften Kwamen te ſterben Door de onzuiverheid des luchts / 
welke hen Be koorts veroorzaaſite; oolt kwam het Koud bper ín ’t kozt ín hun 
twonden. De dooden der Spanjaarden wierden in twee oude Gatken/ Die 
aan De ffcand lagen geworpen / en omtrent eenn bierdendeel mijig ín het 
Meir met Barken met al in de gerond geboord. ve 
Toen vergaderden zy al het geld en goed/ Dat ze ín het Dorp bonden / 

en ruften zich vyf dagen uit/ zander op partptelaopen; maat deeze ber: 
ſtreeken zijnde / liepen zp alle dagen met troepen uit / waar doo, zy een 
groote buut bp een beachten / en beel Slaven / die zp op de Plantagien bon: 
den / gebangenkreegen. Omtrent heertien Dagen hadden zp ’er huig gee 
houden / Wanneer de gebangeng ban honger err ongemak begonden te Vers 
gaan / alzoo de Roovers daar weinig bickanhie ban vleeſch gebonden had: 

Bs tar 7 Den, 
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Der. Meels was ’er genoeg; maat lk om beood hoo zich 
zelvente bakken / ’Flaat (faan boor De Spanjaarden. De hoenderg / 
barfeng / ſchapen / en koepen / floegen zp dood tot hun ſphs; maarde 
Spanjaarden moeften zich met Ezels en Muilezels belijden ; en Die Die niet 
eeten wilden / moeften van honger ftecven ; want zp kreegen anderg niet / 
uitgenomen eenigen ban de Pzouwen / welken zy hielden om medete boe: 
leeren. Ondertuſſchen wierden de gevangens / Die zp vermoeden geld te 
Gebben / dagelijks met wzeede en ongehoorde to:menten Bepijnigd/ en ein: 
rd 300 3e tat geen bekentenis wilden komen / lcevendig aan ſtukken gez 
a aaa t. 
Pa bat ze nu een maand Daar huig gehouden hadden / zond Lolonois 

bier Der gevangene Spanjaarden uit/ om de burgers aan te zeggen / dar 
ze binnen De tijd van twee Dagen tien Duizend ffukken ban achten tot bande 
fchatting zouden opbzengen / of Dat hp ’t gantfche Pozp in de bzand zoude 

_ doen feeen. De Spanjaarden ten einde Deg boormoemde tijd Dit geld 
Lolonbis noch niet gereed hebbende / begonden de Moobers t Dorp in de brand te 

doer Gibran ffeeken. _ oen de Spanjaarden dít zagen/ deeden zp Lolonois bidden / 
brand ftee- Dat Gp de band doch wilde Doen bluſſchen / en Dat het geëifchte geld opge⸗ 
kon; doch bracht zoude Worden. _ *E Dper wierd dan uitgedoofd ; echter niet zonder 
word weder ſchade ban cenige Buizen / en een Viloofter-keeh / Die tot de grond toc afz 

5 brandde. Na't ontfangen ban de beandfchatting / beachten sp de geroof⸗ 
de buit t° fcheep / benevens een groote menigte ban Slaven / daat’tlos- 

geld noch niet boor betaald was (want alle Be gevangens Wierden getant: 
foeneerd / en de Slaven moeften tot cen zekere pzijg weder geacht worden > 
en wenden De ſtevens na Marakaibo ; alwaar gekomen zijnde / bevonden 
zy / dat de Sptanjaatden noch eben verbaasd waren. Beie of bier gevan⸗ 
gens / welke zu ban Marakaibo hadden / zond Lolonois uit / om den Bou: 

Eiche berneur enden Burgers aantezeggen/ dat ze dartig Duizend ffukken ban 
brancfchat- achten aan boord zouden brengen / tot rantfoen bande Stad / ofdathp de 
sarakaibo, zelbe anders t’ eenemaalin Koolen zoude doen leggen. Inwiddels liepen zu 

noch al op pactp/ en namen alle de beelden / Klokken/ en fchilderpen / ten 
platten lande uit de Merken / en brachten ze t' ſcheep; benebens beel fcheeps- 
behoeften / Welke in berfcheidene Pakhuizen lagen. De Spanjaarden / 
Bie uitgezonden waren om de brandfchatting t' eiſſchen kwamen wel haaft 
weder te rug / met opder om met de Fooberg Daar ober t° accogdeeren / welk 
accoo2d eindelijk aldug geflooten wierd ; Dat de Spanjaarden twintig dui⸗ 
zend ftukken ban achten / en bijf honderd koe-beeften zouden geeben/ na 
welke betaaling De Booverg niet meet op partp zouden mogen loopen. 
Zoo haaſt de Beeften geflagt waren / bertrokken de Fooberg/ bolgeng 
% gemaakte accoo2d ; doch Kwamen drie dagen na hun bectrek weder / Daar 
de Spanjaarden verwonderd en geweldig berbaaft ober waren. d? or 
zaak hieer van was / Dat zp een fluitſehip / ’t geen fp mede genomen hadden / 
níet ober de bank / wellte aan De mond bande Lagonig/ konden krijgen / 
waarom 39 genoodzaakt geweeſt Warten weder te keeren om een Hoorde 
man te haalen / welken hen de Spanjaarden wel haaft toezonden / om Deze 
dood· vpanden deg & eerder kwijt te weezen. Wan- 
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Wanneer ze nude Golf wit waren / zetteden zy hun ſtreek na't Eiland 
Hifpaniola, Daarspacht dagen daat na kwamen / aan een plaats/ Iſla 
Bakagenaamd/ alwaar 3p hun goederen aan land beachten / om/ bol: 
gens hun maníer / onder hen gedeeld te Worden. In gereede penningen / 
zilgec-werk / en juweelen / bonden zp de waardp bau twee honderd en ſeſ⸗ 
tig Duizend ſtukken ban achten, Daar en boven Kreeg ieder man noch 

_ wel honderd flukken van achten inlĳjwaat/ zijde goederen / en meer ans 
Bere Koopmanfchappen. De deeling der geenen / Die in't gebecht geblee⸗ 
hen waren / wierd aan hun JRakkers of brienden gegeeben ; inboegen Hat 
Bet alles zeer vechtbaerdig toe ging. 

Wanneer nu een ieder zjn pact gekreegen had / bertrokken fpnaTortu- Xomt mer 
ga, Daar ze met groote Greugde aankwamen / hoewel de zele niet zeer 700 NOK 
lang duurde; Want daat waren er berfcheidenen onder/ die geen Die Daz ‚ua, 
gen meeftet ban hun geld waren ; doch deezen Wierden ban B'anderen Wez 
der bpgeftaan. Ben Gouberneur kreeg het fchip bol Kakoa boo? het twins 
tigfte deel hande waarde. Be Tappers kreegen mede een gedeelte ban het 
geld / en de Boeren de reſt; inboegen dat de Roovers weder om Wat anders 
mochten uitzien / tot welfte noodzakelijkheid zich hun Boofdman Lolonois 
ook wel haaſt vervallen zag. 

VEERTIENDE HOOFD-STUK. 

Lolonois ruft een nieuwe Vloot toe. Vertrekt na Kuba. 
Landing aan Puerto Kavallo in de Golf vanHonduras, en 
wreedheden aldaar gepleegd , inzonderheid door Lolo- 
nois zelve. Veroveringen verbranden vande Stad S, Pe- 
dro. Lolonois verzeild zijn Schip , en doet daareen 

Bark van maaken. Zijn elendige dood. Aankomft des 
mi vers op Jamaika , en zijn vertrek van daar na Enge- 
land. | N 

TL beren zich nu onder Die ban Tortuga ín een goede naam gebracht 
hebbende / had niet beel moeite om het bolft tot een nieuwe tocht te 

doen Befluiten ; Want de boorgaande had hen zoa Wel aangelokt/ dat 5p 
Daar gantfclj geen fwaarigheid inen bonden ; daar en boven hadden zy op 
t veleid en Dapper heid han deezen Hoofdman zulk een betrouwen / dat zu 
hem gevolgd souden hebben / al had hp hen vok in't graotfte gebaar des 
weerelds gebzacht. Naeen tijdlang met St Vapiteinenen andere Offi⸗ 

j | e 2 cieren 
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Lolonois gfeven beraadslaagd te hebben / werwaarts zp de ffebeng beft zouden wen: 
Fake? den / befloot Loloneism’t Meir ban Nikaragua te gaan rooben / en al: 
vloorzoe, daar alle de Steden en Dorgente planderen. Den deezen einde bracht Ip 

een macht op de Been ban omtrent zehen hondert mannen / en liet Get Fluit- 
ſchip / °t welk hp in Marakaibo genomen bad/ gereed maken/ en met Drie 
honderd Boovers bemannen. d’ Oberigen begaven zich op andere Kleine 
Schepen / Waar van'er bijf waren ; zulks Dat hp met het groote een bloot 
ban zes Schepen uitmaakte. Zeker plaatg Bajaha genoemd/ aan Det 
Eiland Hifpaniola gelegen / was gefchtkt tot de vergader-plaats/ en om 
bet bleefch tot hun leebeng-behoefte te zouten / en inte neemen. 

verrekte na — Bun gewoonlijk Accoord nu gemaakt, en De fchepen maatelijk banal- 
Kuba, les verzorgd zijnde / gingen zy onder zeil / en zctteden hun ſtreek na een zez 

ker plaats / Maramamgenoemd/ gelegen aan de Zuid-zijde ban het Ei⸗ 
Tand Kuba, om aldaar alle de Ranoẽs te rooben / Die zp binden konden / 
alzootedeezer plaatfe beel BPiſſchers woonen/ die Schild-padden Langen 
en zouten / om na Havana te brengen; want deeze baartutgen hadden zy 
ban naoden / om het Bolk de Fibier op te boeren / vermits zp wegens donz 
diepten met hun Schepenzoo hoog niet op konden komen. Na dat zp nù 
deeze acmeliedben ban hun noodzakelijkfte gereedſchap beraofd/ en noch 
ettelijke Der zelver medegenomen hadden / ſtaken zp Weer ín zee en wend⸗ 
Den de ſtevens na Kabo Gratia a Dios, gelegen aan De bafte Buft/ omtrent 
honderd mijlen ban het Eiland Pines ; maar in de ftilteraakende/ Deeden 
Ben de ſtroomen dzijben in de Golf van Honduras, hoewei zp alle vlijt aan: 
wendden om Weer na boten te komen ; maar wind en ſtroom hen tegensijn= 
De/ ett Schip ban Lolonois d'anderen Doog zijn ſwaarte niet konnende 
bolgen / Waten zy genoodzaakt, alzoo de mond-koft nu ook al ſchaars 
begon te worden / eenige andere plaats te zoeken /-om Zich op nieuws daar 
ban te berzoegen. Zp kwamen dan met eenige Uanoẽs inde Aibier ban 
Xagua, Welke ban Judianen bewoond word / plenderden Daar alle de wo⸗ 
ningen / daar zp aankwamen / en beachten na beneden aan hun fchepen 
ten menigte van Spaanfche Carw / of Mais, Parkens / Woenders / 
Yalkoenen / en alles wat zu krijgen konden. Echter was dit alles noch 
niet genoeg om tot de plaatg te komen / dien zy aan Wilden doen / Waarom 
zp op nieuws raad hielden / ín De welke beflaoten wierd / dat men de kwade 
ind voo, bp laten gaan/ en ondertuſſchen alle de Steden en Dorpen/ die 
in de Golfo waren/zoude zien te plonderen. Zp zeilden dan langs de kuft/en 
zochten toenmaalg naauwlgks ietg anders alg de koft; zulk Dat ze ober al/ 
Baat ze aankwamen, bet zoa kaal maakteu/Dat d'gnwoonders zelve gebzek 

Landing Moeftenlijden. Herbolgens kwamen zp aan Puerto Kavallo, Daat eenige 
aan Puctto &paanfche $Bak-huizen zijn / in de welke de goederen / die men ban boven 
Kavallo in bzengt/ 300 lang bewaard worden / tot De Schepen tan andere ‘plaatfen 
de Golf van piekomenafbalen. Hier Londen 3p een Spaanfche Koopbaarder / gez 
en wreedte- monteerd met bier-en-twintig ffukken en feftien baſſen; deezen hadden zp 
den aldaar fn ’t kopt bevoberd/ en gingen teeftond daar op aan land / daar zp alles 
gepleegd. wat zy maar bonden / plonderden / en berbolgeng in de brand ge 
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Gok Kreegen zp ettelfjke gebangenen/ Waar mede zy zeer onmenſchelyk 
handelden ; want deeze arme lieden Wierden bp na alle dagen met alle bez 
derikeljketormenten gepijnigd. Genigen werden aan de mannelijke leder 
opgehangen / en onder tuffehen zoo geweldig met (fokken en andere Dingen 
geflagen / Dat zp te naauwer nood menfchen geleeken. Anderen Wierden 
z00 jammerlijk gewipt / dat zp boo, eeuwig t vechte gebanik hunner leeden 
daat door berloozen. Zelfs had Lolonois, wanneer hp iemand pynigen 
deed/ en dat hp niet terſtond klappen wilde / de wzeedheid ban de zele met 
zĳn zabel aan (rukken te kappen / en met zjn tong het bloed Daar af te like 
Ken / wenfchende telkens wanneer hj Dit deed / Dat het den laatften Span: 
faard mocht zijn. Zulk een onberzoenlijken haat had hp tegen deeze Land: 
aard, 
Na dat zp nude meefte ban bun Gebangeng doo: de afgrijſſelijkſte pijni⸗ 

gingen om ‘leben hadden gebracht / Wierden ’er eindelijk twee gebonden / 
die henaan een Spaanfche Stad zouden beengen / St. Pedro genaamd / 
omtrend tien of twaalf mijlen van Puerto Kavallo gelegen. Lolonois maali⸗ 
te zelbe in perſoon zich gereed om met Drie honderd mannen derwaarts te 
gaan/ latende alg Boofd ban sijn oberig bolk Mo:ze. Naauwelhks was 
hp die mijlen met zijn twee Bidfen booztgegaan/ of hp vond eenige Spanz 
jaacden ineen hinderlaag op hem wachten, Deeze Deeden dappere tegen: 
ftand ; maar echter moeften zp wel haaft de blucht neemen met berlieg ban 
eenige dooden en berfchetdene gekwetſten / die Daar opde plaats bleeben 
leggen. Lolonois onderbzoeg De zelven na De macht der Spanjaarden ; 
t geen hp niet zoo haaft berftaan hat / of hj floeg ze altemaal Dood / op dat 
ze Gem niet verklikken zouden. Ook had hp eenige gezonde gebangens bez 
omen / welke hp na de weg vbroeg / en of ’et ook meer ban hun bolk in hin⸗ 
derlagen op hem pafttn; waar op 3p fa geantwoord hebbende / nam hj 
een boozeen aan een kant/ bragende/ of 'et geen andere Weg te binden 
was / om dit gevaar t ontgaan. Wanneer ze hiet nu altemaal neen opt 
gezeid hadden / bracht hp ze Weer bp hun Weakkers / daar hy ze ops nieuws 
De zelve bzaag deed; Doch een eben Diergelijk antwoord als het boorgaande Gra welijke 
bekomen hebbende / rukte bp met een duivelſche boosheid zijn Sabel uit de wreedheid 
fcheede/ hakte een der gebangens/ dien hy aan een boom had doen binden van Lole- 
leevendig de borſt op / ſneed hes hert Daar uit/ en gooide her zelve / nadat °° 
bp met zijntanden Daar in gebeeten had / een ander in't aangesigt / zeggen⸗ 
de; Zoogr honden ma nu geen andere Weg wijft/ zalik u altemaal op de 
zelve manier handelen. 9’ Arme Spanjaarden, (neen Doodelijke vrees 
zijnde / beloofden hem cen andere weg te wijzen / doch die zeer moeielijk te 
gebzuiken wag. Lolonoisdeed hen dan booz uit gaan; doch bindende deez 
ze weg in der daad t’ eenemaal ongebzuikelijk/ Keerde hn weer na De geene / 
Dien hp verlaten had/ niet zander afgrijfelijk te bloeken/ en D' witwer kin: 
gen van zijn gramſchap aan Deeze arme Bidfente doen gevoelen. Des 
anderen daags kwamen de Roovers weder bp een hinderlaag ban ettelijke 
Spanjaarden/ Welke zp met zulk een geweld aantaften/ Dat ze geen uut 
ftand hielden. Niemand wierd kwartier — want Lolonois ar ben 
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daat laſt toe gegeeben / zeggende / hoe meer zy er onderweege dood flac: 
gen/ hoe minder wederftand zu in de Stad zouden binden. 

Eindelft kwamen zp aan De datde hinderlaag ; Want de Spanjaarden 
meenden De Noovers hier door af te matten / en hun bederf alzoo Laa? te ko: 
men. Deeze / hoewel ze bep ſterker was alg De twee anderen/ had echter 
geen beter fot ; want Lolonois Daar eenige hand· granaden in Gebbende 
doen werpen / namen de Spanjaarden wel haaft De vlugt; doch de Foar 
berg zaten hen zoo dicht op de hielen / Dat de meeften / eer ze aan De Stat 
konden komen / neer gehakt wierden. Den weg/ Dien zy ber bolgens paf: 
feren moeften / was wel voorzien ban goede bozſtweeringen / en Daar tag 
geen andere te binden om deeze te mijden / vermits De Stad rondom beplant 
was met zekere boomen / die men Raquelte noemd / Welke zoo bol doornen 
sijn / Dat het t'eenemaal onmogelijk is daar doozte komen, Wanneernu 
de Spanjaarden / die achter De boeftweecingen lagen / De Noovers in't oog 
fregen/ begonden zy met kanon daar dapper op te fchieten ; maar deeze 
gingen plat op De buik leggen ;: Ínboegen dat zy daar zeer weinig fchade 
Door leeden. t Geſchut geloſt zynde / hielen zy met Noers en Wand-gra: 
naden daar op aan / waar mede zy den Spanjaarden groote ſchade toe⸗ 
beachten; niettemin konden zu'er met deezen aanval noch niet inkomen / 
en wierden genootzaakt weer afte wijken. Vervolgens bielen zy met wei⸗ 
nig bollis baar weder op aan/ en fchooten niet eer op de Spanjaarden / 
voor zy de zelven zekerljk treffcn konden ;_ inboegen Dat ieder ſchoot een 
man ter neer belde / of kwetfte; t geende Spanjaarden / alzoo deeze ſtor⸗ 
men meermalen hervat wierden / zoo geweldig Verfwakte/ Dat ze eindelijk 

Verovering genoodzaakt waren ’toptegeben. Zp ftaken dan een Witte blag op. om te 
vande Stad garlementeeren/ Verzoekende lfg-genade/ en twee uuren tjds / om sich 
St, Pedro. met eenige hunner goederen elders heen te begeeben ; 't welk hen ban Lolo- 

noistoegeftaan wierd. Wier op kwamen de Noobers ín De Stad / en Giel: 
den sich / volgens hun belofte, twee vuren ftil; maar Dit kon den Span: 
jaarden weinig baten; want De KHoovers zaten ze terſtond op De hielen / 
ontnamen hen alle de goederen/ welke zp mede genomen habden / en brach⸗ 
ten hun perſoonen alg gevangenen zelfs ook weerna binnen. t Meeſte 
goed wag echter van te boozen al weg gepakt ; zulks dat zp in de Stadt 
níet veel anders bonden / alg eenige ledere zakten met Indigo. Eindelijk / 

Lotonois. na eenige Dagen alhier huis gehouden / en berfcheidene gevangenen / door 
doer de Stad De zelven boben houten bakken/ daat telkens ziedend water in gegooten 
in de brand wierd / met het naakte lichaam te wippen/ om hals gebzacht te hebben / 
SE flaaken zy de Stad in de brand / en bertrokken metde buit / Dien zy Daar ín 

gebonden hadden / Weer na De zee kant. —_ Ondertuffchen hadden hun 
Zpitsbroeders / Die by De fchepen gebleeben waren / langs de kuft geweeſt / 
en aldaar eenige Fndiaanfche Viſſchers gekireegen / die hen gezeid hadden / 
dat ín De Ribier ban Guatimale een Hekboot uit Spanjen verwacht wierd. 
Zn beflootendan aand’Eilanden / Die aan d' andere zyde bande Golfo zn / 
bun Schepen te gaan fchoon maken / en lieten ondertuſſchen twee Handes 
voor de mond deg Aiviers ban Guatimale, am op het boornoemde Schipte 

pafjen; 
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paffen; doch de voornaamſte oo2zaak / Waarom zy na deeze Eilanden gin⸗ 
gen/ was om leeftacht te zoeken / alzoo men Daar beel Schild · padden heeft/ 
Die zeer bekwaam sijnomteeeten, 

Wiet gekomen zijnde, fpzeidden zp zich ban malkander / om zoo beel te 
meet ban deeze Schild-paddente vangen / en maakten ookt onderwijl bun 
fchepen op't ſpoedigſte ſchoon. Omtrent dzte maanden Daar na kreegen 
zp tpding van het Spaanfch fchip / daat 3e zoa lang op gepaft hadden. 
erftond maakten zp zich dan zeil-tee/ en wendden de ſtebens na de plaats / 
daat het fchip ten anker lag / en bezig wag met loffen. Terwyl zich Lolo- 
nois nu klaar maakte om den Spanjaard aan bood te leggen / ftictde hu 
eenige Klefne baartuigen aan De mond ban De Aibier / om op een Wark te 
paffen / die met zeer koftelijke Koopmanfchappen/ alg Honcenilte, Andi: 
ga/ Zilbet/ Ec. vanboven zoude komen. Inmiddels ging Lolonois op 
bet groot fchiplog/ °tgeen/ bermits het gewaarſchouwd was / dat de Hoa: 
berg opde kuft waren, zeer wel ban alle nooDzakeljkheden voorzien mas ; 
tant Get had beertig flukken kanons / en honderd en Dactig mannen op; 
doch hp wierd zoodanig van de Spanjaarden onthaald / dat hp met noch 
een ſchin / ’t welk hp tot hulp bp zich had afwijken moeft; maar terwijl 
de Spanjaarden nu d overwinning al bebochten meenden te hebben Kwa: 
men biet Ranoẽs met Polk onder de duiſter heid bande rook / Die hen enter- 
den/ en wel haaft tot obergeeven dwongen; doch de buit mas zoa groot Verovering 
niet/ alg zp zich wel ingebeeld hadden; Want de Spanjaarden/ Lan de Saasn 
Roovers verwittigd zijnde / hadden geweldig ſpoedig met het Lofen te week schir. 
gegaan; zulks dat zp’er niet meer in en bonden / als vijftig laften pzers / 
bijftig laften papiers / ettelijke potten met wijn, en noch centge pakken / 
Die ban weinig belang waren, Na t veroveren ban Dit ſchip hield Lolonois 
raad met sijn gantfche loot / om na Guatimale te gaan ; Doch deeze voor⸗ 
flag wierd ban altemaalniet goed gekeurd ; want ettelijken/ die nooit met 
de Noobers uitgeweeſt / en Die zich ingebeeld hadden / Dat men De lukken 
ban achten maat ban De boomen behoefde tefchudden/ Wilden weder na ait 
huig; maar anderen / Die dit leeben gewent Waren / zeiden / Dat zp lieber RLS 
ban honger vergaan / als zonder geld weder t' huis wilden komen, 
De Yapiteinen inmiddels nu wel ziende / dat De tocht ban Nikaragua niet 

lukken wilde / alzoo het meefte deel deg Dolſis de moed berleozen gaf / bez 
flooten zy ban Lolonois af tefcheiden. Moize Vauklijn , die het ſchip had / scheiden 
dat ín Puerto Kavallo genomen was / fcheide eerſt en nam zijn verg na vt malkan- 
Tortuga, Daar hp kruiſſen ging. Gen ander/ Pierrcle Pikart genaamd / ““” 
beflaot ban gelijken te doen / en wendde de ſteben na de Lafte kuft ban Koſta 
Rika, Daar hp een landing deed aan de Aivier ban Varagua; doch met wei: 
nig boozdeelg. Lolonois bleef aleen met zijn Hekboot / Daar bn drie honz 
derd mannenop had/ inde Golfe van Honduras. Wp zon d' anderen wel 
gebolgd hebben; maar / vermits Gp een ſwaar ſchip had/ kon hp zoo wel 
niet tegen De ſtroom op laveeren / als D' andere met hun lichte ſchecpen; 
daar en boven had hp gebrek ban mandkoft ; mbaegen Dat zijn Bolk de mee: 
fien tijd aan land moeften weezen / om zich daar Lan te berzorgen/ ten gel 

ien 
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ken einde zy Apen / en alderhande dieten / Die zp maar binden konden / 
fchooten. Eindelijk kwam deezen dapperen / Doch bloedbopftigen Hod: 
ber / na veel fukkelens / boben Kabo Gratia a Dios, aan zeker Gilandeken? 
[las de Laspertas genaamd / waar bp twee vedelike groote Eilanden zijn / 

Lolonois elke de Noovers Karneiland noemen. Hier omtrent Berzeilde hp zijn ſchip 
gereed 0 opeen tif/ alzoo het dieper ging/ alg hp gedacht had. Eerftond gingen zp 

Ee met alle manaanland/ namen het gefchut daat uit / en loſten al het pzet / 
xgeen’er in was; maar dít niettegenftaande bleef het ſchip echter zitten. 
Zp beſlooten dan bande nood een deugd te maaken, ’tfchip te flaopen zoo 

En doet her alg zy konden / en ban het houten pzer / ’ welk zy Daar af Kreegen / 
daar cen _ genlange bark te maaken. „Braad eh — 
zin @ertwijl men nu bier mee besig wag / bebal Lolonois, alzoo Gp wel boos 

zag / dat men eenige tjd ban naden zoude hebben / om al het volk ban 
daar te doen voeren / t’ acheiden / en Plantagien te maken / om Daat ban 
te konnen leeven. tEerſte / dat zp planten/ Waten zekere boontjens / 
welke de Spanjaarden Friholes, end’ Italiaanen Facioli noemen. Cen 
einde ban zeg weeken hadden zp een groote menigte ban Spaanfche Tarwe , 
Bannanes, en Bakkoves; zulkg dat ze nu geen nood meet hadden ban door 
honger te zullen bergaan. Na vijf of zes maanden aldaar gebleeben/ en 
een Bark ban het affloopfel des groote fchipg gemaakt te hebben / beflaten 
zp onder den ander / dat eenigen na de Bibiet van Nikaragua zouden gaan / 
om aldaar Kanoẽs te zien te krijgen / Waar mede 5p't overige volk konden 
afhaalen. Om dat’er nu geen oneenigheid ontftaan zoude / fpeelden zn 
om wie zich derwaarts metde Bark / en met eenige Yanotg/ welke zj 
noch hadden / begeevenzouden, Aldus bleef d eene helft des volks op het 
Eiland / en Lolonois vertrok met d andere helft, Na weinig dagen kwam 

„Volk van Ui aan De mond deg Niviers ban Nikaragua, Daatbp Get ongeluk had ban 
Lolonois _ Daaz d' Indiaanen en Spanjaarden ontdekt te wozden / die een graat gez 
word gefla- Deelte ban zijn voll doodfloegen ; invoegen Dat hp zich met Dd’ oberigen op 
gen, de vlucht moft begeben. Wier op hield hy raad met zijn bphebbende manz 

nen/ om nade kuft ban Kartagenate gaan / ente zien / of fp daar een ſchip 
Konden krijgen; maar’t fcheen/ Dat God fijn boogheden niet langer gez 
Doogen ; maar hem dDooz een elendige Daad firaffer wilde ober alle De wzeed⸗ 
heden / Welke hp op zoo beel onnozele menfchen gepleegd had ; want in de 
Golf van Darien komende / berbiel hp met zijn volk ín De Ganden der Witz 

Dood van den / bpde Spanjaarden Indios Bravos genoemd / Die hem nat berhaal 
Fotonois, van een zyner IRedemakkerg/ Die het zelve lot gehad zouden Gebben / inz 

Dien hp zich niet tijdelijk op de blucht had begeeben/ feebendig aan frukken 
kapten / en voor het bper te braden leiden. Dit wag Get einde ban Dien 
bermaarden Acover / Die doo? zijn Dapperheid meer eers zoude ingelegt 
hebben / indien zin wz2eedheid hem nfet aan alle menfchen Gatelijk had gez 
maakt. ®’ Andere Noovers / Die op het Biland gebleehen Waren / geen 
tpding ban hun Opperhooft krijgende/ begaben sich op zekker Roober / die 
ban Jamaika kwam / welfterg boorneemen Wag aan Kabo Gratia a Dios te 
tanden / om ban daar met Hanoëg de Uiviet opte roeyen / en de Stad Kar- 

tagi 
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tagite gaan inneemen ; Doch deezen toeleg níet gelukkende / waren zy gez 
noodzaakt / na Veel elende ban hongers nood onderwege uitgeftaan te 
hebben / weder ter plaatfe te keeren / Daar zp ban daan gekomen waren / 5 
te weeten na het Eiland Jamaika, alwaar wp ook met den Generaal Mor- „Des Shri; 
gan op den 24 Maart aankwamen / bankende God / dat hp ang Voor alte von", 
gebaat zoo genadiglk had believen te beſchermen. zn Jamaika , 
Op Jamaika nu gelkomen zijnde / namen wp beleef delijk affcheid han ben eh —— 

Heer Morgan, Die ong alle anze goederen Weer ter hand ſtelde/ waar ban 3 ras 
Daan wp zes Dagen daar nabertralikken/ alzoa'er tmee fchepen gereed lagen lana, ° 
om na het Baberlandtegaan. ’k Zou hier noch gaarne eenige tfjd gebleez 
ben hebben ; maar mijn Keig-gezellen daar niet Wel toe berftaan wiſiende / 
fcheepten wp ong in / en kwamen omtrent zeg weeken daar na/ zonder 
eenige gedenkwaardige wederbaatingen geduurende deeze Meis gehad te 
Hebben / boog Douvres, Daat wp’ anker uitwiernen / en ban waar wr 
bogderg na Londen trokken, dee 
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Zeldzaameen gedenkwaardige _ 

ZEE- « LAND- REIZEN 
van 

EDUWARD MELTON, 
Engelfch Edelman, 

Door de voornaamfte Gedeelten des Werelds. 

| DARDE DEEL, 
DOOR PERSIEN en TURK YEN. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Des Schrijvers vertrek van Harwits , en aankomft tot Livor- 
no, daar hy de Hollandíche Vloot ontmoet. Vertrek 
van daar, en wijdloopige befchrijving der reize tot Smyr- 
na toe, | 

SSEzigtigen ban zoo beel vzeermdigheden / alg 
9 mp dagelijks in mijn twee voorgaande rei⸗ 

zen / te weeten in die door Egyrten, en die 
sg dooreen gedeelte ban Weft-Indien , too? 00: 

A gen gekomen waren / had im mp 300 zeer 
9 Dd aangebeozeneluft ban beeemde Kanten te 

SIN zien / en anderer bolketen zeden te kennen / 
BEA bermeerderd/ Dat ik naauwelhks een Dag 
24 geruftelijk op een plaats / daar tmp aan 

#48 geen Ding ontbrak / over konde bzengen. 
Niettemin / dewijl ik genoeg gezten en on⸗ 

Rf 2 ders 
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Derbonden had / hae beel gebaarlijkheden men in andere Warden dilzwils pj 

onderto2penig/ was mijn voorneemen geenfing mijn gantfche leeben op 
Deeze matter te Berflgten ; Want het was mp niet onbewuft/ dat alle dins 
gen / hoe gat Dezelve opk in den beginne mogen weezen/ eindelijk 
Boo? emt gend Gine te walgen: maâballeendije ſtreſſte 
alle míjn Begeerte om de Bijker der machtige Boeften ban Peren en 
Turkyen te bewandelen / berbolgeng ober Ooft-Indien weer na mijn Pa: 
Derland te heeren / en dan 500 Bod mp noch Wat lecben beliefde te ber: 
gunnen / ’t zelve geruftelijk op een plaats welke mp geboozen had zien 
worden / teindigen. “1 BEE 
De drie Goellieden/ welke de laat ffe reis met my gedaan hadden/ bersocht 

hebbende om mp ook ín Deeze tocht te bergezelfchappen / en mijn betzoek 
toegeftaan zijnde / maakten wp alles gereed / *t geen Wp oordeelden ban. 
nooden te zullen hebben; en hebbende ieder bekwame a2der op alie onze za⸗ 
ken geftelt/ bectrokken wp van Londen opden 7 Hovember des jaars 1671/ 
na dat wp daar noch naauwelijks zes maanden ſtil Warten geweeſt. 

Acht Dagen Daar na/ te Weeren op den 15 han de voornoemde maand / 
Des Schrij- liepen wp met het Schip de Geregtigheid uit de Baben ban-Harwits, omna 

vers vertrek Livorno te gaan/ welke plaats wp boog de bekwaamſte tot ong boornemen 

vankarwies, gekoozen hadden / vermits men daar meeft altijd Scheepen gereed bind om 
en nt, hade Levantte gaan.  Opdendarde December lieten wp boo? de vobe⸗ 

noemde plaats/ Daar Wp tot onze groote blijdfchap de Bollandfche Bloot 
noch bonden / tanker ballen/ zonder Dat ong In deeze reis iets fchrijbeng- 

_ waardig wedervaren was. 
Ewee dagen Daar na maakten Wp berding met den Schipper baneen dec 

grootfte koopbaarders/ om ong met ons gebolg./ ’rgeén uit zeg dienaars 
beftond/ te Smyrna teleberen ; 't welk gedaan zijnde / befteedden wp d’ oz 
berigetijd in ’t bezigtigen der Stad / en eenigen der omleggende plaatfen / 
waart ban zoo beel anderen boor mp He beſchryving gedaan hebben / dat 
mijn moeite / zoo ſt mp daar mee op wilde houden / vzuchteloos zaude we⸗ 

were van — Op vertrokken uit De haben han Livorno opden 27 ban de voornoemde 
Livorno, maand Derember / in’t gezelſchap van de gantſche Hollandſche Ploot / en 

bonden ong des anderen daags / omtrent des morgens ten acht uuren / tuf: 
fchen Porto Fetraroen Piombino; en/ gelijk ’t weet zeer helder en (fil was / 
hadden wp-'tLermaak ban heeze twee plaatfen op ond gemek te kon: 
nen beſchoumen. VPVan daar zeilden Wp tuſſthen twee kleine Eilandtjes / 
welfker- een Salmajola genoemd is / doch het ander en- heeft geen naam. 
Bmtrent:tien uren kreegen Wp Portolongone in’t gezigt/ en cen whltje 
Daarna Monte-Chrifto. … den uut namiddag, ontdekten. Wp Caftiglion- 
(gro, en al het overige ban den Dag zeilden Wplangs d' Eilanden Gigioen 
amiti. — 
Op den 29. ontdeliten wy met de zelbe wind / met het aanbzeehen ban 

den dag / de Eilanden Pontia en Palmerola, en omtrent den avond die ban 
Ventitioneen llchia. Des nachts omtrent elf vuren Keerde de wind noord· 

noozd- 
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noob-weft/ en koieed zeer ſtil; % geen d oorzaakt was / bat wp Dien nacht 
miet veel Wegs af en leidden. 

Den zo. hadden tp den gantfchen Bag groote ſtilte; Boch tegen de nacht 
rees er een zuid · ooſte wind vp / die allengekeng zoo 

stop 
boch omtrent negen uuten liep ze wettelijk’; 't geen éen groote vrengde in al 
het bolk veroorzaa te. ‚ pnt, Gj NE een k 

Den volgende dag / zijnde den eerſten Januarn des jaars 1672/ wadde 
gamſche Bloot ban dert ander verſpreid/ zoo Wel ter oorzaak van het 
kaat weer deg voorigen dags / alg ter ooꝛzaak ban de duiſterniſſe des 
wachte; maar omteent tien wuten Ereeger bep eenige ban onze Schepen weer 
in'cgesicht / gelijk gol ter zele tijd de drie Eilanden / Die voo? Trapano 
leggen/ té weeten Levanzo, Maretima, en Famagnano. @mtrent den 
middag kwamen alle de ſchepen dicht by deeze Eilanden Weer bp malktan: 
der / ende Wind tegen Beg abonds te biet wrren gaande leggen / dzeeven 
wy in ſtilte tot middernacht toe / wanneer ereen noo2d-wefte windoprecs; 
maat Die zoo (wak was / hef gn konden. 
Dꝛie dagen Daar na ontdekten Wp met het krieken ban ben Dag 't Eiland 

Päntalarea ; en hoewel wp nw tamelfjlk dicht bp Sicilien waren, belettede 
ong echter een mift / Die ban bie kant kwrant/ ’t zelve te ziert/ tot’S moze 
gens te tien uuen toe Wanneer het Weer wat op begon te helderen. 
Ben 5, Januarn de wind ong de gantfehe nacht gunftig geweeſt zijnde / 

benden wp ong des morgens op ander half mijl na aan De kuft van Sicilicn, 
plakt tegen over Kaap-Pallaro; en gelijkt het zeer helder weer was hadden 

- op’ gezicht banden Mont-Gibel, Diet eenemaal met fneeuw bedekt wag. 
Degnamiddaagde Kaap gedubbeld hebbende / ontdekten Wp de Kuft ban 
Saragouffé. Cegen den avond / —— van de Zon / ging de 
wind leggen; zulks dat wp de gantfche nacht Daar weinig gevoel ban had⸗ 
den / tgeen ong zeer wel kwam / vermits wy anders ongetwijfeldeen groot 
ongeluk gekreegen zouden hebben ; Want omtrent twee vuren na midders 
nacht kwam het een der Oorlogs· ſchepen / die De Bloot tot convop ber: 
ſtrekten / blaf ban achteren op ong aanzetlen; invoegen Dat / zoo Wp een 
ftecke wind hadden gehad / buiten alle bedenken een ban beide zeer beſcha⸗ 
digd zaude geworden / of mogelijk wel ín de grond geraakt hebben. 
Cwee dagen daarna ontdekten wy met helder weeer Kaap Spartivento , 

en de zelve wind ong de gantfche Dag bpblijbende/ zagen Wp noch eenige 
andere plaatfen ban Kalabrien. 
@pden rr. zagen wp met het doorzbreeken ban den Dag twee kleine Biz 

Tandjes / “teen Faun, en’t ander Merlera genoemd; ooft ontdekten wy 
Dat ban Korfu. egen den avond kwam er een menigte ban Kleine baz 
geltjeg op ong touw-werk bliegen/ Waar ban Wp er een goeden hoon bin: 
gen & gelijk ook bier Balken / ettelĳke Uilen / en een partp Coztel- 

uiben. 
Den 16, bonden Wa ons des morgens dicht byſt Eiland Zanten, alt 

Ff 3 waart 
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waar een weſte wind / dien Wp kreegen / alle de kleine bogeltſes Waar 
ban wp’er ſedert vijf dagen een groote menigte gebangen hadden / Weg 
oeg. 7 

Pier dagen daat na vonden Wp ong deg moꝛgens optwee Ranon · ſchoo⸗ 
tennabpde Kaap Matapan, 't geen De zuderlhkſte punt ban gautfch-Euro- 
pa is. @egen den middag begon de wind zaate wakkeren/ Dat wp in die 
uuren’'t Eiland Cerigo boog bp zeilden. PIT 

Den 22 / hoewel wp een zeer ſwaklie wind hadden / lieten wpechterntet - 
te boorderen; want deg mazgeng bonden wp ons tuſſchenꝰt Eiland Zea en 
Morea, Bicht bpeen kaap Delle Colonne genoemd / met De zelbe naam 
alg Die ban de kuft ban Kalabrie, Vervolgens ontdekten Wp 't Eilanbvan 
Negrepont , waar ban wp de kaap deg middags te defe uuren Dubbelden ; 
en een ier rt wind krjgende/ zeilden wp dien dag en nacht een 
groot ſtuk wegs. 
Den 23 / de gantſche nacht een ſterke wind gehad hebbende / banden Wp 

ong des moꝛgens dicht bp ’t Biland Ipſera, Daar De wind zuidelijk liep. Ce: 
gen Ben middag waren Wp aan De punt ban tEiland Scio, zeer Dicht bp 
land. Des avonds wierpen won ’t anker niet wijd ban ’t Kafteel/ omtrent. 
twee mijlen vande Stad/ ter oorzaak ban De ſtilte. 
Den 24, Def morgend tentien uuren - kreegen tp een Foord-Welie 

wind / die ong in de haven Lan Smyrna Dreef. 
Des anderen daags den 25 ‚ Januarp des voornoemdejaars 1672 gin: 

gen wp te land / zonder eenigfing ban De zee vermoeid te zijn ; Want Wy 
hadden 't water geduurende Deeze reis den meeften tijd zoo effen gehad/ 
Dat ik byna zoo gemakkelijk in't (chip konde zitten fchzijben/ alg of ik te 
Londen ín mijn Kantooz wag geweeft. Wy gingen huigbefting neemen 
bpeen Engelgman/ Die herberg hield aan het einde Der Franken- of Kriſte- 
pen-Straat, welke ffraat alzoo genoemd word / om Dat alle de Franken. 
(dit's de naam der Europifche Briftenen in't algemeen) Daar ín woonen/ 
zijnde deezen oord boo, * de gemakkeljkfte / tec oorzzaak Dar De ſtraat 
langgdezee legt / Die achter gegen de huizen aanflaat. 

TWEE. 
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TWEEDE HOOFDSTUK. 

Gelegentheid van Smyrna. Oude Ruinen. Fort der Tur- 
kenopde Golf, omdendoortochtte verhinderen. Kerk 
vanS Polykarpof Janus. Smyrna dikwils Aard-beevin- 
gen onderworpen, Beelden ín puinhoopen gevonden. 
Volkrijkheid van Smyrna. Straatder Kriftenen. Vrucht- 
baarheid des Lands. Regeering, Onregtvaardigheid 
der Tollenaers. Komſt-en Vertrek-tijd der Karavaa- 
nen, &c. 

S Myrna ig tegentwoordig/ boor zoobeelde Koophandel aangaat/ 't zy Berchrijving 
ter zee ofteland/ De vermaardſte Stad bande gantfche Levant; Want van Smyrna. 

bier ter plaatfe komen de meeſte ſchepen / Die eerft van't Meſten te Livorno 
ten anker komen / en daat ook op zekere geftelde tijden de befte Haravaanen 
van daan trekken, 
Ve Stadlegt op so graaden lengte /en 38 graden en 45 minuten bzeedte/ 

ín een golf ban d' Archſpel / Welke omtrent zeben mijlen in de lenghte heeft/ Des zelfs 
en aan de vechter zijde ban Den Iſtmus, zy ig in dit gedeelte bau ’t klein Azie, — 
t welk de Grieken onder de naam Lan Ronie bezaten / en by na even ver °° 
ban Epheze en van Sardes gelegen. 't Was hier te Smyrna, Daar een der 
zeben haofd-kerken waren / Waar ban geſprooken word in d Openbaring 
han Den Euangeliſt Johannes.’ Ig tegenwooꝛdig noch een groote Stad 
gebouwd in de gedaante ban een Amphiteater of Schouwplaats op 't han⸗ 
gen vaneen heubel/ Die na’t weftenlegt ; maar echter zoo graot noch zoo 
ſchoon niet / alg3e eertijdg wel geweeſt is / gelijk het hebtelijk te oordeelen 
ig uit De ruinen ban eenige gebouwen / Die noch / meer na boven toe/ op 
den heuvel ſtaan welke tegenoordig ban t midden af / daar d' Lude 
«Stad ban Smyrna gebouwd was / gantfch niet meer Bewoond word. Men oer re 
ziet er noch de muuren ban een groot Lrafteel / en daar onder de ruinen ban zen. 
cen Amphiteater / daar in men geloofd/ Bat den Weiligen Polykarp boog 
de Leeuwen geworpen wierd. Wit Amphiteater en was niet van gedaan: 
tealg danderen/ Die gemeenlijk rond zijn ; Want het maakte maar een 
halfrond / en na Dezee hant toe had ment open gelaaten. De Eurken 
hebben ’t bp. na teenemaal verwoeſt / en zich van De ſteenen gediend om 
twee mijlen ban de Stad op de Solf / ter plaatfe daat De Dooztac ht zeer cug 

i8/ 
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is / een Fort te bouten / waat voor d inkom
ende en uitgaande fchepen gez 

houden zn te groeten; Want om De moeite niet te hebben ban de ffeenen zoa 

berte gaan halen / raadflaagden zp / of ze die Van der Wriftenen en Jod
en 

Braffteden / Die bp den oever zyn / gebruiken zouden; 
maar zy Gebben er 

, 

maar weinig van genomen / ’t zy dat se hen niet bebdzoeben of vertoornen 

d 
hand intoom te houden / een Fort op de Golf te bouwen op een plaatg / 

daar de fchepen noo 
dee 
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na hun land geboerd hebben. Men bind?er noch dagelijks diergelijſte 
beelden ; maat wanneer de Eucken Daar na graaven / bederven zy ze alte⸗ 
maal. Men kan wel oordeelen / dat er ban een berbaarlijke groote onder 
geweeſt zijn/ door de broklien / welke ik van twee beenen gezten heb / die 
van een harde witte ſteen gemaakt / en zoo groot waren / dar het gantſche 
Beeld weinig minder in hoogte geweeſt moeſt zyn / alg het Zonne-beeld of 
Coloffus van Rhodus. BA 

Nan de zelve kant van de Stad/ Daar deeze zee-muur fond / ziet mer 
een oud Wafteel ban weinig weerbaarheids / aan welkers haet De zee een 
Kleine inham maakt / daar de Balepen ban den Grooten Peer bp tijlen in 
leggen kannen. MAN ihre Aret 1 ormahetd 

_ @e Stadig zeer wel bebolſit en behelsd weinig minder alg negentig  volkrijk- 
Duizent ztelen. Men telt'er omtrent Goooo Curken / 15ooo Baeken / heid. 
Sooo Armeniers / en zeg of schen Duizend Gooden. Wat d' Europiſche 
Kriſtenen belangd / die daar al Den handel maken / en daar ikk zoo terſtond 
‚han fpzcelten zal, hun -geralig-zeer Klein. Jeder ban Deeze Landaard 
heeft daar een vrye oeffening van haar Godsdienſt. De Turken hebben te 
‘Smyrna bjftien Moſqueen; De Jooden zeben Spnagogen; de Armeniets 

ebben nraareen Wieck ; de Beiehen twee; ende Lathnen dte. De Frans 
che Kapuchnen hebben ?er een ſchoon Wtaoftee. “Ook heeft men er Franz 
fche Jeſuieten en Italiaanſche Bbferbantijnen. De Turken / De Bries 
ken/ d' Armeniers / ende Tooden / woonen op den heudel ; maat alle de 
blakte, Die langg de Zeekant is / word niet bewoond, alg door Europi⸗ 
fche Wriftenen-/ Eugelfchen / Hollanders / Franſchen / en Italianen. 
De Grꝛielien hebben in den zelven oord een oude Berk / en eenige kleine huig: 
jen / daar de Boorsgezellen konnen. gaan eeten. 
Alle deeze bec fcherdene bolkeren tan Europa ztjn fn Azie ín ’t algemeen bez 
kend ander Den name ban Franken ; maar men beeft ’er ban D'eene Lande 
aard heel meer alg ban d’ andere. leder Natie heeft zijn Conſul of Agent/ 

ende Franfche Conful heeft twee Dice-confulg onder hem / Den een te Sca- 
|__ danoves-en Ben ander te Chioc. 197 000 N\uotint ont J 
VDen ooꝛd of 't quartier der Europiſche Uriſtenen is maar een lange Quartier 

ſtraat / welkers eene eind aan de zee uitkomt / Die tegen de boet der huizen der Kriſte- 
aanſlaat; doch de huizen verſcheelen zeer heel in de huur / Want Be geenen/ PP: 
Die dicht aan de zee ſtaan / zijn zoa ter oorzaak deg uitzichts / alg om't gez 
maf ban’ loffen der koopmanfchagpgen / veel Duurder ban huur/ als Die 
na de kant deg Geubels ffaan, > 0, our 1 | 
Land van Smyrna is-bruchthaar en overvloedig inalle dingen / die tot vrucht 

onderhoud des leebeng. naadzaaketijk: zijn; maar inzonder heid ín uitſtee⸗ baarheid 
Kende wijnen en goede olpen. Een Galfimtjlvan de Stad / “aan de naogd- d° Lands 

züde / heeft men ettelijke zout-keeten. De zee befchaft ven menigte van 
gaede viſch / „Die meneer bodzreen Klepne prijs bekomen kan ;' en alleclen 
jacht halter ooſt zee goed hoop Hen Heeft weinig glaatfen ín huropa, 

daar men zich beter berluftigen kan ; ° geen echter berftaan moet worden 
han’ quartier Der, Drviftenen ; men — uit wandelen; men neer 
dru q mare 

Confulse 
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malkander DikWilg ten ceren; Want alles is er zeer goed Koop; en men 
beeft ‘er berfcheiden Engelfchen en Franſchen / die Daar Ordinaris houz 
den. Men pleeg ’er Dapper te fpeelen/ zelfs tot verlies ban goederen en 
ger ; maar federd weinig rijd ig et eenige maatiging in gekomen. Fen 
beeft er ook klog-banen/ trokt-tafelg/ en meer Dreegelijke (pellen / invoez 
gen dat men?er fijn tijd zeer wel berdzijben kan. Langgdesre-ftant tot de 
zout-keeten toe is't zeer vermakelijk te wandelen / ern aan De land zyde heeft 
„men een menigte banfchoonetuinen. In de Zomer ster men er gemieen: 
lijkt veel Bolks langg De Wegen / om zich te gaan berluftigen ; en de bape 
beid beel grooter te Smyrna als op eenige andere plaats ban Turkyen zijnde, 
behoefd men/ Wanneer men uit wil gaan / geen Janitzar bp zich re ace: 
men/gelijk men anderg bp na gantfch Turkyen Doo? genaotsaakt is te doen, 
Zoo iemand een lief hebber ban de jatht is / neemt hp maar een klerg barli⸗ 
je / t geen hem twee of Drie mijlen ban de Stad / na de kant ban ’t gebergte / 
ter plaatfe daar de facht goed is / te land zet; en men binder ober al zoa 

vtenigte van Veel wildbraads / Hat men niet t° huig waart behoef d te keeren / zonder daar 
wild-braad, wel ban beorsien te weezen ; Inboegen Dat Smyrna te vecht een plaats ban 

goede cict genoemd mag worden. 
Jaar 300 Smyrna zoo groote voordeelen heeft / 't heeft ook haar onge: 

„ongemak makken ; want de Hette is er des zomerg zeer groot / en ze zou onberdzage- 
Sens Tk zyn sonder een 3ee-wind / die de lucht veckoeld, _ Derze mind beaint 

Ô gemeenlijk des morgens ten tfen vuren / en duurd tot Den avond toe ; Doch 
wanneer ze achter blijft / heeft men er niet weinig te lijden. Ten anderen 
gaan 'er zelden jaren voorbn / dat deeze Stad niet ban de peft aangetaft en 
wo2d / dre daar echter zoo geweldig met en is / als in Weiftenrijk. De 
Curken vreezen / noch vlieden ze / om Dat ze zeer ſterk op De predeſtinatie 
ſtaan; maar ikt geloof / zoo Pie ban Smyrnazo2g droegen omeen menigte 
ban finkhende wateren / die zich bp de winter omde Stad bergaderen/ te 
doen weg blieten / dat de peft daar 300 menigmaal niet Wezen zoude. Ge⸗ 

‚_meenlijkt heerſcht ze Daar in De maanden Lan Pap / Funp/ en Tulp; maar 
de kwaadaardige koostfen/ Die niet miſſen in September en October daar 
opte bolgen/ zijn Vep wat meer te vzeezen en Daoden beel meer volks als 
de Peft | Bi, e . di 
—* beeft in deeze Stad geen Baſſa, maar ze word alleenlyk geregeerd 

Segcering dooreen Kady, Die den Firiftenen zoo hardnieten valt / alg men hen in ber: 
fcheidene andere plaatfen ban Turkyen weldoet; want / 30e hp sijn Be: 
Diening míisbzuikte / men is níet ber ban Konftantinopolen om sich tegen 
den grooten. Moufti Daar ober te beklagen ;- en met eenige betcering/ díe 
men hem doet / bzengt men hem lichtelnk tot Den Kady af te zetten / alzon 
hu verheugd ig / wanneer hp maar gelegentheid binden Kan / om sijn plaats 
aaneen ander te geben. E 4 —J ‚Si 
Den Eol van Smyrna brengt den Grooten Beer zeer Veel op / en Ze word 

Onrecht. tedeezer Plaatg zeer naauwkeurig betaald ; maar't flimft ban allen ig / 
yrardigbeid Dat de Collengars / die Gier bolkomene meefters van 3ijn/ de Koopman⸗ 
waste, fchappen menigmaaldzie maal zoo hoog waardeeren zullen / alg ze ted 
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baat twaardig sijn ; Waarom de Kooplieden alle bedenkelijke middelen 
zoeken om Ien te bedriegen / te meer dewijl / wanneet men op fluiken bez 
trapt word / De goederen niet vebeurd zijn ; maar alle de ſtraf in cen dub⸗ 
belde tol-betaling beftaat. ti 
VDen Handel is graat te Smyrna, en He voornaamſte Waren / welfie d Eu⸗ ——— 
ropiſche Uriſtenen ban Daar bzengen / zyn rouwe zijden / welke d' Arme⸗ smyrna 
niers ban Perſien bꝛengen; gaarnen / en kamelotten ban geiten hair / Die na Europa 
gan een Klein Stedetje komen / Angouri genaamd / bijftien of ſeſtien dag832 
reizen van Smyrna; gefponnen kotoen; leeren / droog leer en Curkſch leet “7 
van berfcheidene koleuren; webben ban witte en blaauwe Kotoenen ; mes 
nigte ban wollen tot matraſſen; tapijten; gepifteerbe dek kleeden; zeep; Paz 
Barber; Salnoren;Balanede; Scammontum;en Opium; doch deze bier laat⸗ 
flefoorten ban koopmanfchappgen worden tn geen groote men!gte berboerd. 
De karavanen komen gemeenlijk hier aan in de maanden ban Febzuary / Komk-en 

Funp/ en October / en vertrekken ook ban Gier ha De Tanden / Daar ze vererek- cij 
ban daan komen / ín de zelve maanden; invoegen dat men zich tüds gez AE Barav 
noeg daar toe gereed kan maken. 

DARDE HOOFDSTUK: 
Tocht na Ephezen. Ruinen vaneen Water-leiding. Mof- 

quee uit de Ruinen des Tempels van Ephezen. Heden- 
daagſche gedaante der voornoemdeStad. Tempel van 
Diana. Steen mer d’ Afbeelding van Kurtius. ‘t Hol 
der zeven Slapers, Schelmftuk vaneen Janitzar. Voor- 

_deeligen ſtaat der Janitzars, die in dientt der Confuls 
zijn. 

Ewijl wp gehouden waren na de Lacabane te wachten / en Ephezen 
niet berder ban Smyrna afgelegen is / alg maar anderhalf dag-reis. 

te paard / Beflooten wp een reisje derwaarts te Doen / en te gaan Sten 
geen er obergebleeven 15 ban een Staden haar Tempel / daat d oudheid 
zoo Veel gerucht ban gemaakt heeft. Ten deezen einde maakten top een _ Tocht aa 
gezelfchap han twaalf perfoonen / foo Engelfchen alg Bollanderg / en naz Eehezer: 
men drie Janitzars / om ons / met drie paarden / geladen met Wijn en aur 
dere leebens boorraad / derwaarts te gelerden. 
Wy vertroſiken uit Smyrna den 23. Pap deg namiddags omtrent Drie 

uuren / en reeden Bao2 cen land bol blakten en heuvels sot aan cen groot 
gn _ doeg 
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dorp / baar wy ons abandmaal deeden / na daar twee of drie uuren geble⸗ 
vente hebben / fleegen top weer te paard / en reeden tot middernacht toe / 
om de hette te beemijden. Onder wegen Honden wp negen of tien zeer enge 

Ruinen van hoogen / waar ban wy niet anderg oogdeelen honden / alg Datze tot een 
een water- 
leiding. watet-leiding gediend Badde. Eenige han ons gezelfehap/ die noch wat - 

jong / en niet beel moeyelhkheids gewent waren/ qingen op kuſſens teggen 
flapen tar deie of bier wurentoe/ Wanheer ik met De Janitzars moeite gez 
noet had niet hem op te wekken / om te paard te klimmen / en De koelte 
ban den morgen · ſtond tot ons boordeel te nemen, Pan Daar tot Ephezen 
toe heeft men een bermatielijke weg lang en door kleine boſchjes / Die doop 
een menigte ban riviertjens beſpesed wosden. wije ida 

Mofguee nie Cen bierdendeel mijlg van Ephezen bind men een Mosquee / tmelke verz 
de O ruinen tfDS eenn Berk der Kriſtenen was / Dieze bouwen deeden ban de tuinen des 
des Tempels Tempel$banEphezen. Deeze Wogqueeftaat in een muur beflooten/ en 
— Lphe· men klimt daar in langs twee trappen / ieder Lan twaalf treeden/ die tot 

een portaal geleiden. Vervolgens komt men in een manier ban een Rloo⸗ 
fter / welkers boogen onderſteund wozden door Kleine mätmere pplaartjeg 
ban berfcheidene koleuren / Die zeer aardig gewerkt zijn/ zijnde hoeders de 
bloer der galderpen / Die aan D2te Kanten komen / met groote breckantige 
fleenen bebloerd. De Moſquee beflaat de gantſche biede zijde / welke tee 
rechter hand legt / en de Deur ſtaat in’tumndden. Deeze Moſquee 18 een 
groot gewelffel / Onderfteund Dooz Lijf Kolommen / die bolmaakt ſchoon 
zijn. Bierzijn'er ban marmer / en ieder ban een berfcherden koleur; 
maar de bijfde (geen zeer caar ſtuk / vermits ze ban Peo:phpr- fteen/ en ban 
zoodanig éen groote ts / Dat men te meer daar ober verwonderd moet 
ftaan. MEE DA de hi 
Na dat wp nu wel beztehtigd hadden alles Dat er aanmerkeng-maarz 

dig te deezer plaats is / haalden Wp een gedeelte ban onze provizie hoor den 
Dag / en gingen in’t portaal sttten ontbijten / zonder Dat men ons een 
woord zei; maar’ zelve ap onze Wederkomst hebbende willen Doen / wierd 
onze maaltijd geſtoord daor een gebal/ t geen in © gevolg Lerbdald zal 
Worden. — 

Hedendaag. Ephezen heeft níet meer de gedaante ban ven Stad / dewijl ze t'eenemaal 
Eche gedaan- verwoeſt is/ en dat’er geen een huis meer ober eind ffaat. Zp was gez 
— bouwbdop’t hangen ban een heuvel / tn een gelegentheid bp na gelijk die 

ban Smyrna; en onder aan De boet ban deezen heubel laapt een ſtroom / na 
Doo? eenige landerpen met duizend wieren gebloeid te hebben. ’t Blijkt - 
noch wel/ Dat deeze Dtad zeer graat is geweeſt / en menziet noch beven op 

den hendel den omkting ban haar muuren met een menigte han bietkante 
toornen / Waar ban’er eenigen noch gaaf en ongefchanden genoeg zijn. 
Onder anderen id ’er een zeer aanmerkeng-Wwaardig / - Die twee hamers 
beeft / Waar ban d'eene uiteematen fchaonen met marmer bekleedis. De 
Tuiden daar telande gelooben / Dat het de plaats if / Daar Paulus in gez 
vangen geïegt wierd / en Dat door een bpzonder baozrecht De tijd / Die alleg 
vermield / Deeze kamer tot op den tegenwoordigen bag toe in’t minst niet 
beeft konnen befchadigen, De 
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De zoo zeer vermaarde Tempel van Diana ftaat beneden aan den heutscl iens van 
bp een poort bande Stad. Daar is niets meet van oberig alg’t groot por⸗ \ 
taal/ ’tgeen noch geheel ig. De gewelfzels Der kelders ftaan ooft noch / 
en sijn zeer graat; maar altemaal hol ban drek en beulsgberd. WDpgmgen 
daar in met lantaarnen / en moeften geweldig bokken om er hate komen / 
om Hat de wind d' adtde daat zoodanig tegen aanjaagd/ dat D ingang bp 
ha t’ eenemaal daat doo? geftopt Word; maar alg mener binnen is / gaat 
men op zijn gemakt / en Be gewelfzelg zijn Hoog en ſchoon / zonder dat’er 
Bp na iets dan bedurben of berbzooken is. Dicht bp’raroot portaal ziet 
men biet of bijf groote ketommen ter aardeleegen / en noch wat nader 
daar been ding gelfjk een doopbont han tien boeten diameters en van twee 
boeten diepte. De luiden daar te lande zeggen / Dat het den Vontis / 
waar ín Johannes de Hiriftenet kwam doopen; maar ik / Die wel meer ſcho⸗ 
ne Tempels gezten heb / ilt geloof eer Bat deezen Dont of Balt diende om 
d' offeranden deg volks in te leggen / gelijk ’er diergelyken ín de Pagoden 
der Andranen zijn. De Griekenen Armeniers / en inzonderheid d Eura: 
piſche Uriſtenen zoeken er lukken af te bzeeken / om gelijkt ecn reliquie met 
zich tenemen; maát de ftren Daar Han is zoo hard / dat 3'’er tot noch toe 
geen een bzokt ban hebben bonnen krijgen. 
iet ber pan den CTempel ziet men een andere Woot ban de Stad maar seen mer 

op een cet fleen ffaat bar zebenof acht baeten ín ’t vierhant met d' afz d'afbeelding 
beeldig in t berheben ban Kurtius, dien beroemden Fomein / Die sich ten vanKurtius, 

Dienfte ban zijn Daderland te paard en gantfch gewapend in een Ondempez 
lijken afgrond wierp. Verſcheidene Vooplteden hebben den Gouverneur 
ban de Pzobintie daar Geld boa? gebooden / em 3e na Europa te ftueven ; 
maar 3p hebben ze riet mogen ber werven. 
Omtrent bpf honderd fch2eeden ban E phezen ziet men noch de Bzotte of * Hot zer 

hal / ’ welkt men dat der zeeben Slapers noemd / ffaande aan De boet zeven Slaa- 
ban den zelven heuvel / daar de Stad op geboutud was. perse 
Pan Ephezen reeden Wp na Scalanove; ’t geen Daar maar twee míilen 

bandaan is. Eer halve weg loopt het ſtroompje / Daar hier boor ban ge: 
ſprooken is / in de zee en men heeft altijd aan deg zelfs mand cen menigte 
ban Griehfche Barken/om op de Steur vangſt te paffen. Pandetuitdee henies 
zer Diffchen maken zy een zeker goed / ’t geen ze Kavejaard naemen; ooft „55° 
neemen 3e de beſte en lekkerſte darmen/ Welkte zp met Deeze zelbe Huit vul⸗ van steur. 
len/ omdaareen zehet flag ban beulingen af temaken / Bie platachtig/ en 
omtrent zoolang alseen Gandsijn / Welke zy Boutarde noemen. _@Deeze 
beulingen {aat men tn de rook droogen waar na men ze aan ſchjven (nijd 
omt'eeren. ?t Is alleen hier van / en ban een zekker biſch/ welke geen bloed 
heeft / waar ban de Grieken alle Hun voedſel maken geduurende Gun Da: 
ften / diezeer ffreng is ; en aldus woed ’et ín Deeze quattieren een grooten 
handel met Kavejgard gedreeven. 

t Dag omtrent zeen waren deg abonds toen op te Scalanove kwamen. 
Den Bouverneur ban de plaatg was hep beleefder / alg De Turken gemeen: 

Tk zijn / en beroonde ons veel bamdfchapg. Ook ontfing ons den Dice- 
Ga 3 conful 
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conſul ber Franſchen zeer beleefdelijſt / en gaf ong onder andere gerechten 
t ceten van een Meloden· beuling / die te Deezer plaatse uitermaten lekker gez 
maakt worden. La vie 

Dien zelven avond een onzer Janit zars in gefchil geraakt zijnde met den 
Dienaar ban een Hollandſch Koopmnan / diein ons gezelfchap was / wel 

Schelmftak he hem dicht afgereft had / en deg anderen Daags zijn klachten daar over 
van cen Ja- gan Des zelfg Meeſter gedaan hebbende, Die Gem daar niet ober te vzeede 
eik ftelde / Dacht den ſchurk terftond op middelen om zich ten Kofte ban ’t gant: 

fche Gezelfclhjap te wzeelten/ en nam te Dien einde onder eenige voorwending 
De voortocht / om te beter tot zijn oogwit tegeraken, Wp bertrokken deg 
morgens in de hoefte Han Scalanove , en kwamen met goeden honger aan 
De Moſquee / Vaar wp den boorgaanden Dag ontbeeren hadden. enigen 
van ong geselfehap / die Bun gemak zochten / zagen geen bequamer plaats/ 
ais’ zelve poztaal/ et geen ons alreede boo: tafel gediend had/ om Daar 
boor de tweede maal ín de ſchaduw bande Zon / die op alle andere plaatfen 
brandend heet fcheen / te gaan eeten Dogzeen heimelijk voorgevoel / 
* geen ík had bant geen/ dat ong Daar na wedervoer / was tk gantſch 

niet ban deeze meening / entrachtte hen te bepzaten tot ons maal te doen 
pp eenige rotſen / Die wy daat belkwaam en gemakkelijk genoeg toe doch⸗ 
tente zijn; maar eindelijk behielden DE meefte ſtemmen D'overhand. Dr 
gingen Ben noch eens bezitting neemen ban bet poztaal / Deed ar onze. 
prohifie bꝛengen / benevens een tedere fleg met Wijn / en een met Water / en 
(telden ong tor eeten en drinlien zonder verder te denken.  D' Eerfte brokken 
hadden-wp noch bp na fn de mond / Wanneer ik drie of bier Curken / Die uit 
het Wop kwamen, ’t geen niet wijd van de Moſquee af is / ban herre 11 ’£ 
oog freeg. Cerſtond zei th tegen t gezelfchap / Dat 1 ong daar niet veel 
goeds uit voorſpelde / en Deed met 'er haaft onze fleg met Wijn aan een hant 
maken; want de Turken waren toenmaalg m de Ramezan , % geen hun 
Paſten is / geduurende De welke De Wwija veel firenger berbaoden 15. Fk 
bedroog me niet tnt geboelen/ 't welk ik ban de komſt Deezer Turken / en 
ban ’t Verraad deg Janitzars had/ Die / wel denkende dat wy daar wert 
zouden gaan eeten/ den Kady daar ban was gaan verwittigen / om zich 
Doo? Heeze moeite / Welke hp ons verwekte / te wzeehen over’t ongelijk / 
geen ho gelecden waande te hebben. Deeze kwaadaardige en kwalijk- 
gehleede Eucken waren Janitzars ban De plaatg/ Welke den Kady ſtunrde 
om ong te betrappen Wijn dDamkende op cen plaatg/ Dien zy boo? heilig 
houden / en Daar wp bp gebolg/ na hun gevoelen / een Heckfchenderp 
pleegden. Honden van Kriftenen, zeiden 39 / 300 haaſt zu bp ons hwaz 
men / waarom gaat gy niet binnen in de Mosqueeliever zuipen en vrecten, 
en noch meer ontheiligen een heilige plaatsopeentijd , die u daad nochte 
fnooder maakt? Honden, vervolden zy/ gy drinkt wijn, Wy doen niet, 
setd’ it terſtand / neemende 't woord hao? ons altemaal / Wy drinken niet 
anders als water ; en zoo’tu beliefd, kuntgy’er de proef van neemen, zen 
ik tegen den geen / die't meefte geweld maakte / en Deed terftand doo? een 
gan onze dienaars wit De Warer-fleg fehenlien. Hier op wenkte ikk Be der 
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Curken met het oog / die daar uit lichtelijk begreep/ Dat kk hem iets ín ’t by⸗ 
zonder belaafde / en kerende zich ban ftonden aan na zijn Maſliſiers / 't ig 
waar / zeide hy / zoo haaſt bp 't gepeoefd had / zy drinken geen wijn, 
Arettemùe belettede Dit miet / Dat wp/ bolgeng’t bebel/ t geen zy hadden / 
ban ons bp den Kady te beengen / hen niee bolgen moeften ; waarom ik / 
op’t berzoelt van't gantfche-Bezelfchap / met noch drie perſoonen bp mp / 
De laft nam Lan na’t dorp te gaan / omt antwoazden op ‘tgeen / Dat men 
ons baat te zeggen zoude hebben. _ Den Kady deed ons met een ſtraf gelaat 
De zelve beeliwijsingen/ welke de Janitzars ons gedaan hadden; maar hp 
was Wel Lerwonderd en verſtoord met eenen/ Wanneer zp hem altemraal 
eenmondig zeiden « Dat Wp geen wijn bp ong hadden gehad ; ’t geen hy ech⸗ 
tec niet gelooben wilde / bermoedende / Dat wp hen omgekocht hadden / 
en dat ze der hatben niet Klappen wilden; en ín der daad'k had dien Tuck / 
Dieu meen wenk met het oog gegeeben had / onder wege stilletjes acht duz 
katen ín De handgeftopt ; ober welche vereering geweldig verheugd zijnde / 
alzoo hp niet gedacht had/ dat de zelve zoo hoog geloopen zoude hebben / 
had ip bp zijn Makſiers zoa beelte weeg gebrache/ dat ze mets tot ong naz 
deel zouden zeggen. Den Kady ober dit befcheid gantſch niet Wel bernoegd 
zijnde / ſtuurde ong na zijn Lieutenant ; maer Deeze nu en Dan Lan de Con: 
fulgen Boopluiden ban amyrna een vriendſchap genooten hebbende / ont⸗ 
fing onst’ eenemaal wel, en Deed terſtond de tafel dekken. Onder de maal⸗ 
td zeid’ hy ons / dat den Kady daar eerft nieutwelings gekomen was / en 
derhalven noch alles ban naoden had / Waarom hy zich meteen Weinigje 
wel te breede zoude laten fiellen. Om De zaali dan bp releggen gaven wr 
bijf-en-twintig dukaten aan Den Lieutenant / Die 'tmogelijk met den Kady 
noch wel voo? bep wat minder prijs afmaakte / en boeghen ong vervolgens 
Weet bp ong Gezelſchap / die geweldig beducht waren geweeft / dat wyp’er 
zoo gemaktielijk niet afgecaakt zouden zin. _ 
Wy wilden nu dooreen andere weg Weer te Smyrna homen / alsde geene / 

welke wp in’t heen gaan geb2urkt hadden / en koozen ’er derhalven een/ die 
zeer bermakelijſt was / alg zijnde ten Deele gelegen tuſſchen baft zand / en 
ten Deele tuſſchen aangename weiden / Daar men Ban tijd tot tijd verſchei⸗ 
dene ſmalle en wel bebloerde Dijken bind. Vervolgens reeden wy over cen 
rouwe en hooge bergh / en berkoofen onfe flaap-plaatg in een fchuur ban 
Mabhometanen. k 
Des anderen daags morgens ten tien vuren Kwamen wy weer ban onfe 

Epbezifche tachtte Smyrna, hebbende ín alleg bijf dagen Daar mede toege: 
bracht. Terſtond deeden Wp onfe Klachten aan de Confulg over Den 
fchelmfchen trek / Dien den Jamt zar ons gefpeeld had. De Conſuls deede 
aan den Ganitzat Aga enaan Den Kady Daar ober Klaagen / Die boog zijn 
ſtraf hem uit den Dienft der Confulg namen / dat s te zeggen uit een plaats / voordecli- 
Die en zeer boordeelig was. Ook woꝛd doop deze lieden na diergelhke plaat: gen ftaar 
fen geweldig geftaan; want / behalven dat de Janitzats / Welke men aan vsr Janie 
de Confulg geeft om ben te Dienen/ bep ban den oorlog zyn kennen 3P gien: der 
groote pzofjtten maaken / beemisg er geen hoopmanig/ Daar ze Wen Contüuls fyn, 

n 
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en dan iets bart Kegen / inzonderheid op nieuwe jaars dag / en an⸗ 
Dere Feeſt dagen / meenende Dat het geen / ’t Welk hen uit gunt 
en beleefdheid gegeben Word / Gen ban rechts weege toekamt / en 
makende bancen gewoontecen wet. Aldus wiecd den Janitzar geftraft 
tet plaatfe/ Daarde Curken / Die't geld boven alles frellen/ t gevoeligfk 
zijn; en wat ong belangde / Wp hadden niet veel moeite om ons te trooften 
ober de ſchade / welke wp daar bp geleden hadden / alſoo wy / ber ban ang 
te bedzoeben / D'eerften waren / Die daar om lachten. 
Weinig tyds Daar na de bertrek-Dag det Htacabane vaſt gefteld zijnde / 

maakten wp afleg gereed / 'tgeen wp op deeze reis ban nooden geloaf den tc 
zullen hebben; Doch vermus Giet na op verſcheidene plaatfen ban de Kar. 
vanzeras, of Kevantinfche herbergen / geſprooken zal worden, gelijk ook 
gan meer algeen manier Van Karavanen, en ban eentge bpzondere gewoon: 
ten daat omtcent gebruikelijk / zullen wy / eer wy tot De reis zelve komen / 
gen bolkomene befchzijving Daar ban doen / hoedanig een noch bons ong 
geen Metziger opgefteld heeft / om alteg in t gebolg te beter te konnen ber: 
ftaan/ en met meer bzuchts te lezzeeeen. 

— ——— 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Befchrijving der Karvanzeras of Levantijnfche Herbergen. 
T weederhande flag der zelven , en door wie die gebouwd 
mogen worden, Manieren van reizen in Turkyen en 
Perfien, Befchrijving der Karavaanen. Bediening van 

„den Karavan-Bachi. _ Onderfcherd: det Karavaänen. 
Vreemde bygeloo vigheid der Mahometaanen, raakende , 
het voeren van Wijnop Kemels. _ Wijze vanhet trekken 
der Kemels. Dienítder Chaouxin de Karavaane. Waar 
van men zich op deeze tochten te verzorgen heeft „ &c. 

dn DE Karvanzeras zijn de WBerbetgen ber Lebantijnen ; maar deeze Her⸗ 
gh Bergen berfcheelen zeer veel han He geenen/ welke men ín Europa heeft; der Karvan À —28 
zerâs, waut 3p Gebben noch het gemak / noch de netheid daat ban. Zpsijn in’ 

bietkant gebouwd / bp na gelift Aloofterg/ en hebben gemeenlk maat 
een verdieping; hoewel men’er ook vind / Die’er twee hebben; Doch zeer 
weinig. Gen groote poot geeft mgang in Den hof / en in het midden det 
Dete andere zijden / te Weten vooz / ter vechter / en ter ſſinker zijde / beeft 

men 
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men een zaal of groote kamer boo? D aanzienlfjkfte luiden / Die Daar mogen 
komen. Ter sijde ban deeze zalen zijn berfcherdene kleine kamertiens / 
daat ín zich een feder ín ’t bpzounder verirekt. Deeze ſtamertjens zijn berde: 
ben gelijk een borſtweering langs den hof omtrent twee of Dzie boeten haag / 
en van achter komen de ſtallen daartegen aan, Daar men den meeften tijd 
alzoo gemakkelijk gehuisveſt is als in de ſanners. Daar zijner ook beel / 
Die bp De Winter Daar Lieber inleggen / om Dat het 'er Warm 19 / veruuts dez 
ze ftallen alzoo twel alg de zalenen kamerg verwulfd zijn. Fn deeze fallen 
heeft men boor ‘t hoofd ban ieder paard een mig met een ſilein benfteri je / 
t wellt in een kamer uitkomt / waar door een ieder zien kan hoe meu zijn 
paard handeld. In ieder Deezer niffen konnen twee of drie perſoonen op 
en ry ftaan; en ’tigtedeezer plaatfe/ Dat de knegts gemeenlijk bun fps 
evetden. 
Men heeft tweederhande flag ban Karvanzeras. d'Eenen zijn beinkomſt / 

en in deezen word men uit liefde / gelijk m de Gaſthuizen / ontfangen; de, —— 
anderen hebben geen inkomften / en mien betaald daar boor de mondhoft ger 5,123 
lijk men tn Europa in de Berbergen doet. Wand eerfte flag ziet men er Wei: aoor wie dic 
nig / als ban Offen tot Konftantinopolen ; en niemand mag ’er zoodanigen gebouwd, 
bouwen / alg alleen de Moeder en De Zufterg ban den Grooten Beer/ of z,n" "O7 
De Biziers en Baffag/ die driemaal tegen de Kriſtenen flaags zijn geweeft.. 
In deeze ſoorten van Karvanzeras, Welke gemeenlijk uit godbauchtige Les 
gaten geftigt zijn / geeft men den Aeizigers eerlijk t° eeten ; en Wanneer ze 
bertrekken / hebben zp den Waard maar te bedanken / zonder iets te beta: 
fen ; maat van Konttantinopolen af tot ín Perfien toe zijn De Karvanzeras 
miet beinkomſt / en men geeft u Daar maat De bloote kamers ; inboegen dat 
men zelbe zich verzorgen moet van matraffen en keuken-gereedfchap. Wat 
de koft belangd / men hoopt redelijk goed kooplammeren/ hoenders / bo⸗ 
tet / en bzuchten na de tijd deg Jaars / of ban den Waard / of bande Boe⸗ 
ten / Dic Daar band’ omleggende Pozpen komen. Men binder ook geeft 
en ſtroo hoo? de paarden / uitgezonderd op eenige plaatfen. Te lande bez 
taalò men nfet een duit ín De Karvanzeras boost gebzuik Der kamers ; maat 
in de Steden is men gehouden iets te geeen / doch zeer weinig. Gemeen⸗ 
lijk komen de Karabvanen daar niet in / om dat ze zoo heel menfchen en bee: 
ften niet bevatten kannen; want 3e Konnen doorz den bank niet boven de 
honderd Fuiters behooslk bergen. Zoo haaſt mende boet Daar in gezet 
heeft / ftaat heteen teder bep zijn kamer te kiezen/ zoo Wel armen als rij: 
ken; Want men neemt in deeze plaatfen gantſch geen acht opbdeftaatof - 
hoedanigheid Dee lieden. t Mag famtijbs gebeuren / Dat een gering kra⸗ 

‚ mer uit beleefdheid of genot zijn plaarg incuimd aaneen groot Roopman; 
maat 't íg niet geooꝛlofd / wie’took zy / uit de kamer / Welke hy genomen 
heeft / te ftooten. Tegen de nacht fluit de Waard de deur toe / cn moet 
boog alle ’t goed ſtaan; waarom ’er ooft altijd wacht rondom de Karvanzera 
gehouden Wozd. 
Wat de Karvanzeras han Perfien belangd/ die zijn doorgaans gemakkez 

lijker en beter gebouwd / algdiebanTurkyen, en men bind’er opeen rede: 
Dh Tjke 
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lijke afgelegendheid boo?’t gantfche Land, Wit deeze befchrijbing ber Kar- 
vanzerasig’tlichttezten/ Dat/ zoo ze zoo gemakkelijk niet en zijn voor de 
tijken alg onze Herbergen in Europa, 3 ’t meer voor de armen zijn ; want 
men weigerd niet hen Daar int’ ontfangen/ en men dwingt ze niet meer te 
drinken of t' eeten / alg ze zelve willen; vermits het een teder bep ftaat zijn 
teermg na zijn neering te maken. Lik 

Manieren _ Au Turkyen en ín Perfien kan men op verſcheidene manieren reizen; of 
vanreifenin Met De Karavane, of in gezelfclhjap ban tien of twaalf mannen ; of alleen 
Turkyen eo met een Tendsman ; doch het beiligft is zich bp de Karavanete beeboegen ; 
mkerfien. maar de reizen ballen langer / vermitg ze Langfaam boortgaan / (zonder: 

beid Die der Bemelg ; ant men moet weeten / Dat tien of twaalf mannen / 
Die niet anders als geld bp zich hebben / zonder eentge belemmering ban 
koopmanfchappen/ inecn dag doen / ’t geen De Karavanen ban paardente 
naauwer nood in twee / en Die ban kemelg in bier dagen doen konnen. 

Befchrijving „ De Karavanen zjn gelijk gtoote geleiden / beftaande uiteen menigte ban _ 
der Karava- Rooplieden / Die op cen zcheretijd/ en op zekere plaatfen/ bpecenbergadee 
ven, ren/ omin fiaat te zijn ban zich te konnen verweeren tegen de Roovbers / die 

dikwils met groote troepen langs de Tanden / daar zy door moeren trekken / 
en die ten meeften Deel zeer woeſt leggen / op buit loopen. Deeze NRooplie⸗ 

gediering Den berktezen onder zich een Hoofd Welke men Karavan-bachi noemd; en 
var PS Deezeis’t/ die den optocht belaft / de Dagrerzen boorfchzijft/ en die met de 
ravan-bachi. voornaamſte Det Karavane De geſchillen / welke onderwege mogen komen 

te ontffaan / oozdeeld. Men bind weinig ectlijfe lieden ; Die na deeze bez 
Diening ſtaan / om dat / den Karavan-bachi zich geduurende den tocht na 
eenige kleine rechten kwijten moetende / op Wat manier Gp sich daar ook fn 
draagt / altijd ban weinig getrouwheids achterdocht word. Wanneer de 
Cuchfche Kooplieden ’t grootfte getal vitmaken / 18 het Boofd / dat men 
Verhieft / een Tuck; Doch alg er meer Armeniers alg Turken in De Kara- 
vanen zyn / is't een Armenier. 

idioten Fen heeft tweederhande Karavaanen. Men hecft'er ban Kemels / die 
ger Karava- gemeender zíjn / om Dat De reis alg dan minder komt te koſten/ vermits 

men de kemels beter hoop kan Gouden / en Dat ze den laft Dragen / ſommi⸗ 
gen van date / en anderen ban Lier of bijf paarden; maarinde Karavaanen 
ban Hemels heeft men ook gaarden en munl-ezel / Welke de Hooplicden 
boo? hun perſoonen koopen / alzoo De Hemels zoo gemakkelijk nieconder 
Der manzijn. Daarzijnookt Karavaanen, Die maar alleen upt Paarden 
beftaan ; en zoo'er De Yooplieden geen willen koopen / binden zp Lieden in 
De Karavaane, Die'er hen verhuuren. De Gmechts tijden op de bagagie- 
paarden/ die't minft gelaaden zijn ; en men bind te Smirna een menigte ban 
gacde paarden tot een vedelijke priyg / te Weeten / vau dartig tot feftig keooe 
nen. Dat de geenen belangd / dre De wil of de macht niet en Gebben om 
beel koften te doen Die neemen een ezel Waar ban men’er fn Deeze Kane 
den altijd genoeg kan binden. In de Karavaanen ban hemels mact men 
zich (inzonderheid noodzakelijk boorzien ban Waft-Baarden om wijn te dra⸗ 
gen; want de kameel · houders / Die meeft altemaal Mahometaanen sijn / 
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wiſſen dooreen vzeemde bygeloovigheid niet toeftaen/ bat men de kemels 
baat mede belaad/ om Dat dit Diet zonderling aan Mahomet, bie de wijn Vremde br- 
zoo ſcherp Gerbooden heeft / geheiligd is. Men voerdze in fleſſen / die ban Ger marko 
bokke huiden gemaakt zijn / met het hate ban binnen/ en wel bepekt. meraanen 
@ok zijn ’er ban deeze huiden Daar men 't hat afdoet ; maar deeze zijn 500 — 
goed niet / vermits er gemeenlyk doorgaans kleine gaatſens inkomen. Wijn op Ke- 

Deeze Bemel-Gouderg zijn meeft altemaal onbeleefde Babokken/ en meis, 
lieden / daar men nooit mee te recht zoude konnen komen / indien men geert 
middel en band om Gen te ſtraffen⸗ ’t geen gefchied met daar ober te klagen/ 
wanneer ze gemeenlijk met ettelijke ftok- lagen voor hun beeftagtigherd bez 
taald wozden. Op Deefe manier alleen kan men hen tat ceden beengen / 
inzonderheid alg de Karavaanen te Smyrna of op andere plaatfen Koren / 
daat de Úicifteren Conſuls hebben ; want deeze berkrijgen gemeenlgyk bar 
(londen aan recht opde klachten / welke zp daar ober aan Den Kad: doen. 
‘tBoorbeeld ban verſcheidene beezer Bemcl-houderg,; Die Dapper geſtraft 
zijn geworden / houd alte d' anderen in toom / en heeft hen federt eenige tijd 
bzp war redelijker doen worden; inboegen dat men nu noch eenigfing daar 
mee ober weg kan komen. 

€ Fe de gewoonte in de Levant Be dagreizen met een zet te Doen / 't zy Dat 
men met De Karavaane trekt / 't zu dat men ín een gezelfchap van tien of 
twaalf/ of dat mer alleen met een leidsman teifd; maar deeze dagreizen val⸗ 
len niet evengelijk; Want nuzhn ze eeng van zes / dan bantien/ en dan 
ban twaalf vuren trelkens / en’ti8’t gemak ban’t water/ Dat inen obere 
alnieten bind / ’t welk die cegelen moet. Cot allen tijde reisd de Karavaa- 
ne meet bp nacht algbp dag; mde zamer om De hette te vermiden / en in 
d'andere getijden oi op den bollen Bag ter plaatfe te komen / daer men lez 
geren moet ; want zoo men Daartegen den nacht aankwam / zou men in 
de duiſternis niet alics behoorlyk befchikken konnen / gelijk ’t opflaan det 
tenten / 't bezorgen der paarden / ’t gereed maaken ban mondkoft/ en 
% berrichten ban alles / dat tot cen legering ban nooden is. ’t TS waar / dat 
men in’t hertje vande winter / en Wanneer?er beel ſneeuw valt / zelden op 
weg trekt boo? twee of Dzie vuren na middernacht ; en zelfg Wacht men ooft 
ſamtids wel / tat dat den Dag begint door te bꝛeeken; maar in de zomer / na 
datde dagreis lang zal vallen / vertrekt men gemeenlijk deg middernachts / 
of oolt wel een uut na zonnen ondergang. Vermits men nu ín Afie aldug 
meeſt bp nacht reid / bolgd daaruit / datde lucht Daar niet zeer ongezond 
balt/ gelijk ook De Aetzigers / Die meeft ín d' opene lucht op een Kleed / 
‘tgeen zy op d’ aarde ſpreiden / zichte ſſaapen leggen / daar niet het minfte 
ongemalt of onpaffeltjfheid ban gebaelen. \ 
De Kemels / Die door de JPoorder Jdzovintien ban Turkyen na Perfien wijf van 

trekken/ gaan niet anders / als zeen en zeven achter malkander. Zp her wekjen 
zijn aan den ander vaſt met een tous ban eens pinks dilite / en omtrent zoa CSTESRE 
lang alg een vadem / 't geen vaſt is aan het achterfte des zadels ban den 
Bemmel / Die Loo? gaat, en t welli men met het ander einde / door middel 
ban een Klein koordije van zeker flag hant dat men Door een geſp Reg 
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bie aan be neug-gaten banden baat achter bolgenben Bernel hangt / vaft 
maakt. Deeze Kleine koordtjens / welke De Uemel houders al gaande 
wegg maken/ zijn lichtte breeken / en wel duidelijk albug gemaakt, op 
dat/ zoo Den voorſte Hemel in cenige groef of gat mocht kömen te ftruikelen 
of te vallen / De Kemel / die daat achter volgd / daar niet Booz te tijden zoue 
De hebben ; want alg dan bzeekt het koordtje terſtond aan ftukken / en laat 
Den Wemel ín bspheid/ tn plaatgbdat/ 300 hettouw/ ’t geen flethi8/ doo? 
de gefp ging / het zelve den andere Wemel mee tvekken/ of hem een ſtun 
Ban de ñeus afrukken zoude. En opdat den Vemel-houder / díe voor ie: 
Der sehen Remels gaat / houdende den eerfte by een touw / ‘tgeen ober ijn 
fchauder legt / weeten mag / of de zeg anderen bolgen/ heeft den laatfte 
een fchelletje aan Den halg hangen / 't welk zoo haaſt níet ophoud ban Klin: 
Ken / of't ig een teeken dat een Deezer Kleine koordtjeng gebroken is / en Dat 
De Kemels ſtil blijven ffaan. Pan zoodanige zeven Bemelg draagt den 
laatfte gemeenlijk de leevbens voorraad; Want mer: moet weeten / dat / 300 
een Boopman in de Karavaane zeg Hemels geladen heeft / men hem een ze⸗ 
bende fchuldig is / om zijn bagagteen keuken te dragen; fndien hp ’er maar 
drie heeft/ ig men hem De Deer lading ban een Hemel fchuldig ; en bp al: 
Bien Gp ’er negen of twaalf heeft / / voerd men hem na propoztie/ zonder 
fetg daar boor te betalen / zijn leebeng-boozraad / benevens alles / dat hem 
beliefd. Heder Hoopman houd zich met zijn dienaars ín den optocht Dicht 
by de liemels / die met zijn waren geladen zijn / en inzonderherd bp duiſtere 
nachten / vermits men ’ec bp wijlen behendige Dieven Geeft / Die met fcher: 
pe meffen de twee touwen / Dieden emel boog en achter baft maken / ſtil⸗ 
tetjeg komen log ſnijden / en den zelve zonder eenig gerucht doo? afgelegene 
paden weg leiden; Want den kemel geen klaauwen hebbende / en bps gez 
bolg niet beflaagen konnende Werden / hood men hem niet gaan. Alte⸗ 
tmaal/ zoo wel kooplteden/ alg Bnechtg/ en kemel-houderg/ houden 
zich bezig / om den tĳd te verdryven / en niet flaperig te Wwoden / of 
met tabak te rooken / of met 3ingen/ of met onderling ban hun handel 
te peaten ; maar een uur of twee voo? den dag / Wanneer Gen De baalt 
gemeenlijk komt oberballen / hoord men niet het minfte gerucht ín de gant: 
{che Karavaane. Ce Deezerrijd / want Deeze Baak: kan men zeer beſwaar⸗ 
likte boven komen / gebeurd het menigmaal / Dat men van't Paard af 
valt ; maar ide Tanden / Baar men boo geen Novers beducht í8/ nemen de 
geenen / die te paard zitten bp kleine troepen de voortocht / en gaan op Gun 
gemak tec plaatfe/ welke zp op De graate weg de gemakikeltjkften binden 
leugen flaapen. enigen hebben de zozgvuldigheid ban een Kuſſentje on 
be zadel met zich te voeren / 'tgeen Gen tot een peulum berftrekt; anderen 
bernorgen zich met een ſteen / en tectwijl zu flapen / hebben 3p ieder den toom 
ban hun paard aanden arm baft. Aldus cuften zp tot de komſt der Kara- 
vaals en diet laatft Goor bptrekken/ neemen De zorg ban Gen wakker te 
maaken, 
De Karavaanen flaan zich neer tet plaatfen/ welke men weet de bez 

kieaamftendaar toe te zjn / en inzonderheid omtrent water, Als de ae 
ander: 
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ondergegaan is / houden eenige Chaoux, *t geen arme Curken of. Arme⸗ 
niers zijn / De wacht condom de legering / en paffen op De Hoopmanfchap: 
gen. Deeze gaan aan alle kanten/ en roepen den eennaden andermm'tAra: · 
hiſch / of in’t Armeniſch / God iseen;hy is barmhertig,en ban tijd tat tijd Loe: pst: 
gen zy Daar bp/Sijt op u hoede anneer zp nu zien / dat D'uur kan Gertrekkhen … ac Kara 
nadecd/berwittigen zy Den Karavan-bach: Baar ban die hen belaft te roepen / vaanen. 
dat men de paarden zal zadelén 3 eneen half uur daar na roepen zy / dat men 
laden zal, t Is een verwonderens· waardige zaak / dat op het twede geroep 
det Chaoux alleg in een ogenblik klaar is; en daar op begind de Karavane in 
een goede oder en een groote ſtilſſwijgendheid boogt te techfien. Weg avonds 
draagt een teder al zorg om zich gereed te houden / vermits het gebaar!tjk is 
achter te blijven / inzonderheid in Landen / welke de Roovers doorzkruis⸗ 
fen. Wat de betaling Deezer Ghaouxbelangb-/ men neemt een biecdendeel 
ban een Piaſter banieder baal ban SmirnatotErivan.. 

“ anneer de dagreizen lang zijn / en Dat men oordeeld niet boo? deg mozs 
geng te negen of tien uuren ter leget-plaatfe te zullen komen / nemen gemeen: 
lijk een uur na Zonnen opgang acht of tien Rooplieden gezamentlijk de 
voortocht / boerende een ieder achter zich zijn balieg in de gedaante van twee 
zakken / Dieser rechter en ter (linker zijde ober De billen ban’t Paard han: 

n, In den een deezer zakken heeft men een fles mer wijn/ en in den an: 
et ietg om t’eeten; én ter plaatfe gekomen zynde / daat 3p’t caadfaam 

binden t' ontbyten / fpreiden zyeen groot Kleed opd’ aarde / op 't Welk een ies 
bet zijn geringe voorraad in t gemeen legt/ en aldug word het maal met 
vzeugde gedaan. De Hnechtg doen oak zoo veel van hun kant/ en 
hebben fomtijdg de behendigheid ban een fleg wijng achter om te haalen / 
daar 3e zander t minſte gerucht dapper met Gun IRakkerg achter gaan 
zitten. | | 

Wanneer men ban Konftantinopolen; ban Smyrna , of ban Aleppo , met 
de Karavaane zich op weg wil begeeben / moet men zich kleden bolgeng De 
manter deg Lands / daat men doop trekt ; in Turkyen op zijn Cuchfch ; in 
Perfien op zĳn Perſiaanſch / en Die zich Daar anders in droeg / zou uitgelachen 
worden / en zelf Dik wilg moeite hebben om doo? ber fcheidene plaatfen te ko⸗ 
men/ Daar het míinfte Ding aan de Gouverneurs / die de bzeemdelingen lichte- 
lijk tao? berfpiederg neemen / argwaan veroorzaakt. Niettemin wanneer 
men onder wege een Arabiſch kleed aan heeft / met een boddige Gordel / hoe⸗ 
Wel men een Engels of ander kleed daar onder had/kan men/ zonder ergens 
hoop te beezen/oberal doortrekken. Om den Eulband te Draagen/moet men 
zich noodzakelijk ’t hoofd doen fcheeren/om dat 3e anders / door het hair / niet 

vbaſt zoude zitten. Wat den baard Belangd / men vaakr baat in Turkyen Baare-araa- 
níet aan / en Die de groot ften zijn / sijn de fcaatften ; maat in Perfienlaat gen der Lur- 
men zich Ben gantſche hin ft heeren /en men behoud maar alleen de knebels 55500 “T° 
waat van De Dikften en De langften tmeeftgeatht Worden. Daarenboven 
moet men sich boo2sten ban Jaarfen op de manfer des Uands / welke van geel/ 
rood/ ofſwart leer en van binnen met linden geboerd zijn; en gelijk dez 
ze Eaarzen niet boven de knie komen / En gezo gemakkelijk om mee te gaan 

U 3 als 
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alg ſchoenen. Wat de ſpooꝛen aangaat / Die gebzuikt men niet / vermits 
bet pzer van onder de flegelreep/ 't geen bierkantig is / diend om de paars 
den te noopen / en 300 heel te gemakkelyker / Doo? dien men de Beenen niet. 
—* houd alg de buik ban ’t paard / gelijkt men door gantſch Afien in ges 
2u nt Hi fan G aA HELE PISTE, 2000 EGO HEE NEIE 17 EN 1 t. LERS sik iP è 

Eer men vertrekt / moet men zich ook boosten ban verſcheidene rukken’ 
huisraads / en (inzonderheid van Fleſſen werkd men Matares ket, ban. 

waar van Goed Bulgarifch leer gemaakt zijn. Eenieder Draagd den zijne aan De zadel- 
men zich in boom / of aaneen yzere gefp/tot zoodanig een gebrum achter ter zijde ban de 
de Karavaa- zadel gemaake/’t geen Get paatd níet Veel hinderen Kan. Baar en boven moet 
zorgea men ook zodanige lebere ſſeſſen koopen / als ik hiec voo? ban gefpzoken beb; 
heeft. want daar ig niet gemakkelijlier / vermits ze 't breken niet-ondertvorpen zijn/, 

en dat men ’er heeft/ die bijft{g pintén Gouden. De leien dienen — 
om brandewijn inte doen t geen baar de RNeizigers zeer noodzakelijk is Dat 
De Marares of fleffen bari Bulgarifch leer belangd/ Daer doet men water in; 
want het leer / Daar ze van gemaakt zijn / Geeft dateigen / dat 'er't water 
varſch en Koel ín blijft. Pervolgens moet men opde mond-koft denken / 
entijften befchuit tot Tokat toe mede nemén , Want wat belan hard Ì 
ders / eperen / en andere Dierdelhe Dingen/ die vind men bp na ober al; 
gelijk ook proviſie vooꝛ de Paarden; én op eenige plaatfen berſch bzood. 
Bindelijk nioet men ook een Cent met zich boeten / ‘en alle / dat Ban noo⸗ 
den is om Die op terechten Rinsgelijks een matrag / endekt-kleeden / om 
De Paarden deg nachts te dekken / inzonderheid in De winter Hoog de ſneeuw / 
Daar men ze anders deg morgens gelijk alg in begraaven bind, dirid sr 
Wanneer de Karavaane de plaats naderd / Daar ze zich tet neer zal aan / 

meemt. ieder Koopman de voortocht om / zoo % hem mogelk is / zichte 
ver zelieren vaneen plaats / die wat hoogagtig is / om zijn balen daar op 
teleggen / op dat/.z00 't-komtteregenen/ % water een fchuirite Geeft bm 
af telaopen. Zelfs dzagen zy zorg om in zodanig een geval ſteenen onder 
Oe balen/ en een zeil-daek Daarover heen / te leggen / om Dat ze niet nat 
zouden worden. Cerſtond bliegen De nechts ookt tae / om een gracht 
rondom De Tent te graven / ten einde het water / ’t geendaarop valt / eert 
plaats mag hebben om weg, te loopen, > Wanneet het ſchoon weder ig / 
flaat men de Tenten dikwils niet eens op / of zoo men ze al op flaat / bouwd 
men 3e/ zoo haaft men gegeeten beeft / weet toe / om t' eer Klaar te zijn / 
alg men weer ops weg moet trekken / ew om te gerhakkelijker condom zich te 
konnen zien ; teneinde men zich wachten mag boor de Aoovers / Die uit de 
omleggende Borpen mochten komen. Maar wanneer men Loo, kwaad 
meet beducht is / laat men de Tent ſtaan cot bet eerſte gecoep dee Chaoux, 
Poor aande Tent maakt mende paarden vaſt met touwen / die aan fpij: 
kers gehegt zijn / en men bind ze de achterſte beenen met andece touwen / 
wellie hen beietten ver van hun p̃laats te wjken. Als de Karavaane aan: 
komt / en dat het geentijd meeren is om gras te eeten / t geen De Rnegts 
anders gaan fnijden/ koopt men van de Boeren / bie in de leger plaats ho⸗ 
men / ſtroo en geeft hoo? de paarden / vermits ‘er geen haver in gantſch 
Turkyen of Perfien (8, Wat 
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weNXFDE (HOOFDSTUK: 
Vertrek des Schrijvers met de Karavaane van Smyrna na 

‚ Perfien. Fabelagrig gevoelen «der Oudheid rakende den 
‘Rivier Paktolus. Oude Ruinen van de Steden Sardes en 

‘“Philadelphie,  Uitfteekendegroote Karpers.„die by Am- 
phion-Karaffar , oft oud Hierapolis gevangen worden. 

… Wonderlijk Meir van Zout. Onderaardfche Dorpen, 
Maniere van leeven der Turkomans. « Des Schrijvers aan- 
komfttot Tokar. | | 

gers _ door 
gebrek vana 
water, 

& bergabering ban de gamſche Karavaane ig gemeenlfjf twee mijten - 
J van de Stad, digt bp een Borp/ Pongarbachi genoemd, Den dag 

des vertreks berbolgeng baft gefteld zijnde / voorziet zich cen ieder Lan alles / 
dat hem tot De reis noodzakelijk is / en berboegd zich daags te Loozen op De 
bergader-plaatg / om den volgenden dag / of ookwel ſomthds noch dien 
zelbennacht/ te verstehen, | | 

ig Warns 
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wervel des Wanneer Wyt ong dan ten deezen einde op den 20 Jung / twel booyst 
servers, ban alle noodzakelijkheden / derwaards beren Haber f vertrokken eb 
ravane na Deg anderen Daags met het aanbzeeken ban den DE onze Persifche 
Peren, Meis aante vanger / en marcheerden Dien Bag acht uuren met een Karavaa- 

ne van ober de acht honderd Hemels / en weinig minder Paarden / behal: 
bende Muilen en Ezels / door een Tand/ ’t geen boor bet gezicht niet on⸗ 
aangenaam was / latende eenige ®orpen onttent een mpl wegs ban ons 
afleggen / en floegen ong tet neerineen vlatte Dicht bp den Paktolus, die 

_-tuaar een Klein riviertje is / welkers zand glinfterend / en ban alderhande 
eiS"5 holeurenig ; % geen d Oudheid —— boog te voe: 
desoud- _stmem/ ente zeggen / Dat hp goud boort! ssd _Pp fpzuit uit het gebergte 
hrids van de Ban T mole, etna’ Tand ban Sardes een te hebben / treed hp in de 
Swier Pak- bloed Hermus, twelkte zich bp de Golf ban Smyrna ind: Archipel gaat wer⸗ 
BEU —— Zijn mond ig maar twee of dare mijlen ten Noozden ban de Stad af 

gelegen. J — ned, 
erg Artem degen de / om te Durgout te 

komen / een Klein vermakelijk Stederje / gelegen in een vlakte. Alle De 
,Kriſtenen / Die huiten ſtaten van den Gzooten Beer zn / en Doo: de 
plaatstrekken / betalen ’er eengin’t arrage, Dat'Ste zeggen ber tal 
vau bier of bijf kroonen ; maar de Franken of Europiſche Wriftenen zijn 
pn bep — en te Durgout, en door gantſch Turkyen. In dit Stedetje 
ig een Balla, ak aat | 
_ @en darben dag legerden wp ons / na een tocht ban bijf uuren ineen uitz 
freekende Hette / Dicht bp een olijk bep ida 
Den bieden dag teok men zet uuren / en floeg zich têr neer by een klein 

ríbiectje. Des morgens waren wp getroſiken over de puinhoopen ban het 
Puinhopen gude Sardes, hoofd-ftad Lan Lydie, en berbljf-plaats ban Den Koning 
———— Stad Krefus. Men ziet er noch d' overblijfſelen ban cen groot Paleis / en twee 

fchoane Berken / meteen menigte ban marmere zuilen. Deeze Stad de 
—— die ze belegerd had / zeg jarenlang wederſtaan heb⸗ 
bende / verwoeſtte hy ze / om zich te Waeehen/ zoo Gaaft hp ’er meeſter 
ban geworden was / tot de grond toe. - Niet Wijd ban Sardes is noch een 

2p/ t geen de zelve naam boerd ; en in deeze Stad is't dat een Der zeven 
RER enafd Dane den Buangelift Johannes in zun Openbaring gewag van 

maakt. / wir 
Den bijfdendag trokken wp zeven uuren lang dooreen weinig · bebouwmd 
land / en namen onze leger-plaatg ín een blakte aan den oever Han een twas 
ter-loop. 
Gen zesden dag paſſeerden Wp langs de muuren ban ’toude Philadel- 

eerie phie, tégent ig Allachars gertaamd/ baar ook een Der zeben Herken 

fg groot ; maat kwalijk bevolkt. Zp ig gelegen op biet Geubels aan de 
„boet van een hooge berg/ en heeft ten noorden voor zich een ſchoone blakte/ 
„welke uitfteekende vzugten voortbrengt. Booz alle oudheid ziet men daar 
noch een oberbljjffel ban een Nmpbhiteater of Schouwburg, met id. 
d zaf- 
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raf-ffeden/ Waat ban d' Inwoonders zeggen / Dat men berfcheidene 
lichamen na Europa geboerd beeft / elke De riſtenen eerden / en boor 
heilighielden. De Stadigt'eencmaal verwoeſt geweeft; maar de Tur: 

_ ken hebben ze op hun manier ban aarde weder opgebouwd Certijds was 
zpeen der voornaamſte Steden ban Myzie; doch / gelijk zp altijd d aatds 
Beebingen geweldig onderworpen ig geweeft / woonden de grootften hoop 
gan haat oude Inwoonders den meeften tijd telande. Dien dag legerden 
wp ong na cen tocht ban zeven vuren opp Den oeber Gan een Klein vitiert je / 
anderlalf mijl ban Philadelphie, 
Deeñ zebenden dag marcheerden wy elf uuren over een hoogen berg / en 
floegen ong neer in een beemd op het bobenſte van een anderen berg / Die Lla- 
glibogaze, Dat’Stezeggen/ Ben Roovers-berg genoemd woꝛrd. ' 

Den achtſten dag vervolgden Wp onzen Weg ober den zelhen beeg met 
weinig bermaafs/ Want het fg een zeer woeſt land/ en men Lind?er ganſch 
geen cet-aaren. Wy trokken maar zes uuren / en hielden ſtand / bp een 
Waterloop / ineen blakte/ Sarroukabaqui genaamd. 
Den negenden dag trok de Karavaane negen uren doo? drooge landerpen / 

daat men maat een eenig Porp Lind / en flaeg zich neer dicht br een bzug / 
Welke ober een rivier legt Kopli-Son genoemd / ín De blakte ban Lnahy. 

Dentienden dag / naacht uuren gemarcheerd te hebben / deo? een bals 
tig en dozland/ hielden wy flandin een Dal / Dicht bj een Watet-loop/ Ba- 
nafou genaamd / welkers water niet zeer goeds. Des nachts wierden wy 
vaneen ſtorm obervallen / Die ong altemaal ín wanorder bzacht/ en De re⸗ 
gen / die er biel / Wagzookoud/ Dat ze tn’ hert ban de winter niet kouder 
kan weezen ; nboegen dat wy / tot op de naakte huid daar door nat ge: 
worden zijnde / braaf zaten te klappeetanden. 
Den elfden dag trokken wy tten zuren dooz een ſchoon land / tuſſchen das 

„Ten bol groente heen / en zagen fn’t voorbytrekken eenige warme baden ; 
maar Die zeer kwalijk onderhouden Wierden. Wy floegen ong neer bp een 
klein riviertje / ’t geen Wp eenige vuren gevolgd hadden. 
Den twaalfden dag vervolgden wp onzen weg zes uuren lang door de zel: 

be dalen / en legerden ong Dicht bp een Water-loop. 
Den dartienden dag trek men acht uuren / en legerde zich dicht bp eens 

Doꝛp in een beld/ Douagaffe genoemd. 
Den beertiende Dag / naeen tocht ban zeben vuren / paffeerden wp langs 

de muuren ban Aphiom-Karaflar , dat 's te zeggen de fwarte Stad van A- 
phiom, omdat 3e ’t gezicht heeft op een groate en fchoone landsdouwe / die 
zeer wel bebouwd is / en daat men inzonderheid een menigte ban Mankop 
zaaid/ waar uit men d' Opium of Amphiom, gelijk De Turken ’t noemen / 

‚trekt. Dit s de plaats ban gantfch Turkyen , daar’t meeft Daar ban ver⸗ 
kocht word. In Perfien bind men ’t weinig ; maar ide landen ban den 
Gzooten Mogol groeid het ook in menigte. rd 

Amphion-Karaflar ig een groote / floydige/ en kWwalijk-gehbouwde Stad/ 
en waar ban ík d' oude naam niet te Weeren heb honnen Komen / door Dien 

D' onweerendheid onder De Grieken en D° Armeniers geweldig groot is; 
————— Ji maar 
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maar volgens de ſchynbaarheden en de gelegent heid ban de plaatg moet Get 
zijn ’toude Hierapolis op den Meander , een beroemde rwier ban t klein 
Azie, en Bie met meer bogten enſwieren loopt / alg eenige vibier deg wees 
celdg. ’t Geen de ſwarigheid noch grooter maakt, is / dat de Curhe de - 
onde namen ua hun maniet veranderen / en er geert anderen aan de vibreren 
geeven / alg ban de voornaamſte Stad / daat ze dooz loopen / of ban be 
Koleur / welke zy ban hun zand ſchynen te neemen. Men ziet in deeze 
Stad een oud Kaſteel van gehouwene ffeen op de punt ban eeu hooge vors / 
toelfke bande bergen / díe ten zuiden Baat bp leggen / en die een half-rond 
maken / afgefcheiden ig. Alle d' Armenifche Hriftenen onderdanen deg 
Lonings van Perfien , en Bie Doo? Amphion -Karaflar trekken / moeten baat 
Karrage hetalen/ en 5p konnen zich daarniet ban bebspden/ al hadden zu 
‘took zelfgt’ Erzerom betaalt. De Karavaane haud zich in deeze Stad 
nietop/ 300 omdat men’er geen Karvanzerasen heeft / die niet t eenemaal 
berwoeft zijn / alg om Dat men een uur berder in viſch / en zeer goed koop / 
goede cier ſan maken ; alleenlijk bzengen Die ban de Stad aan De Karavaane 
gerſt en ſtroo / benebeng andere Dingen / Die ze ban nooden heeft. Men 
gaat sich Dien dag dan langg den Meander legeren / welke men overtreſit 
langs een brug / niet bet ban een Klein Popje. Ien bind ‘er een menigte 
ban kreeftenen karperg/ eude Viſſchers zijn er gemeenlijk / Wanneer er 

Zeer groote De Karavaane komt. ®eezekarpers overtreffen ín groote zeer ber de gee: 
Karpers. 

8. 9 
Zoulavand 

— —— men in Europa beeft; want sk heb'er gezien / Die Dzíe boeten 
ang waren. 
Den bijftienden dag began onze Karavaane sich te berdeelen tuſſchen be 

twee wegen ban Tokar en van Aleppo » trekkende D' eenen ter rechter hand 
naSyrien, end’ anderen ter flinket na Armenien. | 
Ra dat Wp ban den ander gefchefden waren / trokken wy noch wel twee 

of drie uuren in des anders gezigt. Inmiddels berbolgden Wp onze weg na 
Tokat; en na een groote blalite ban zeg uuren wegg deorgetrokiten te heb⸗ 
hen / floegen Wp ong ter neer Dicht bp een Klein Dorpje ineen moeragagtige 
plaats. Op deeze weg / eneenige anderen / is iets aante merken / t geen 
betoond / dat’er ook liefddadigheid onderde Turkenis. Op de meeten 
hoop der groote weegen / Die ber ban civieten afgelegert zijn / hebben zp 
Bakken gemaakt / wãar in / wanneer de teegen op zeekere jaren komt te 
miffen / men uit de nabuurige Dorzpen water boor de Heizigerg brengt / Die 
Buiten dat bp na van dozſt zouden moeten berfmachten. 
Den zeftienden marcheerden wp acht vuren langs een zeer effen/ maat 

‚weinig bebouwd / Tand / daar wp een Klein Stedetje zagen / Boulavandi 
genaamd / bp na op de zelve manier gebouwd / alg De Dorpen ban Beo- 
tien ín Vronkrijkzijn. Men Geeft’er eenige Mosſsqueen / welke de Eur: 
Ken geftigt hebben ban de puinhoopen en tuinen der oude Merken ber Gerie⸗ 
ken; waar uit zp oolt eenige marmer-{teene kolommen en andere bouw: 
kunſtige ſtukken gehaald hebben / om hun Gzaf ſteden / Die men hier en 
daat op de groote Wegen bind/ en Waar ban het getal zeer groot ig / ber: 
mits ze nooit wee lichamen in een zelbe plaats leggen / baar mede zonder 

eenige 
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genige oder te bercieren. Men ziet ook ín Deeze Stadeen Karvanzera met 
Toot gedekt / 't geen alle de fchoonbeid daat ban maakt / en de Leizigers 
bertrekhen zich daar in zeer zelden / Dan wanneer ’t kwaad weer ig. WMD 
legerden ong een bterdendeel mplg ban de Stad en bleeben daar den gant⸗ 
fchen anderen dag. | 
Den zebentienden trokken wp elf vuren door een bultig en ongelijk tand / 

en floegen ong ter neder Dicht bpeen Bop/ 't geen maat deie of bier huizen 
heeft hoewel’er overloed ban weiding ig ; maar meu beeft ’er geen water / 
Dan ’t geen men uit drie zeer Diepe putten haald. 
Deñ achtienden was onze tocht maat Lan vijfuuren boor woeſte belden / 

en wy namen onze Keget-plaatg ín een foo2t baneen moeras / dicht bp een 
olijk Dorp. 
Den negentienden / naacht vuren Door geaate t° eenemaal uitgemargel⸗ 

de Landen getrokken te hebben / paffeerden bop doozeen braaf Dorp / waar Tchaktee 
ban alle dꝰ Inwoonders gezamentlijk met hun kudden zich mt gebergee °* 
vertroklien hadden / om/ bolgens hun gewoonte / geduurende de Zamer 
De koelte te zoeken. Men heeft’ec een marelijk fchoone Mosquee ban ge: 
houwene ſteen / en dit Dorp / ’t geen men mp Tchaktelou noemde / is bij 
wat grooter geweeft / alg het tegenwaozdig is / gelijk men utt beefchetdene 
puinhaopen en berbatten wel beſpeuren han. Wp legerden ons twee uuren 
aan geen zijde meen weide / Dicht bp een water · ſtroom. 
Den twintigften trokken top Dwars dooz eenige woeſte belden ; maar Die 

wel eer Wel bebouwd geweeft Icheenen te zijn ; en na een tocht ban omtrent 
twaalf uuren legerden wy ong niet wijd baneen ſtinkend water. 

Den een-en-twintigfte hadden wp geduurendeeen tocht tan tien vuren 
niet anders alg cen land ban de zelve natuur woeft en dor ; en Wp gingen 
onstet neer ffaan ten einde ban een langeblakte/ die noch den gantfchen 
ride, duurd / Dicht bp wee putten / Waat ban het Water niet veel 
en deugd. 
Den twee-en-tWwíintigfte marcheerden wpachtuuren langs de zelbe blak: 

te/ en banden dien Dag eenige kleine dalen bol goede werbing ; waar na wg 
ftand hielden / bpeen olijk Dorp / enbpeen put/ Die niet heel beter was, 
Den dete-en-twintigfte wag onze tocht maar ban bf uuren / ter oorzaak 

banden Beiram , Die gelijk De Paaſch der Curſten is en onze Karavan-ba- 
chi een urk zijnde / wilde hp die peren. Wp trokken dien dag dooreen 
genoegfaam-fchoon land / en marelijk welbebouwd / waarin wp berfcheie 
dene Bogpen ontdekten / en daar wp ons ter neer gingen laan op cen klei⸗ 
ne hoogte / ban waat 't gezicht zich zeer wijd kan uieftcekken. 

…___ @en biet-en-twintigfte marcheerden Wp zeg vuren / en warmen onzeruft- 
plaatg ineen weide / daar niet als ſtinkend waterig. Riet Wijd ban daar 
ontdekt men een groote vlakte / Die zich wel acht of tien mijlen in De langte 
uitſtrekt; doch de breedte kan ten hoogſten naautwelijkg twee mplen Gaten. 
Deeze vlakte komt het aag te boozen alseen Meir / gelijk ze ook in Der Daat , 
uit een zout water beftaat/ *t geen allengskeng toeſtremd / en fn ecn zout 
veranderd / Dat menniet/ algmet moeite / ſmelten kan / ’s en za in Warm 
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water, Wit Meir boossiet bp na gantſch Natolien Ban zont ; en de lading 
ban een wagen / welfe door twee buffels getrokken Word / koft op de plaatg 
niet meet / alg omtrent Dre en een Balve Engelfche fchelling _’t Boerd de 

naam van Dousglas,Dat ’g te zeggen zout-plaats ; en Den Baffa ban Couchahar 

ven Klein Stedeije/ omtrent twee Dagreizen ban Daar / trekt er alie jaren 
over De vier · en· twintig Duizend kroonen ban. 
Den vijf-en-twintigfte was de tocht ban tuſſchen De negen en tien vuren / 

zonder eenig Dorpte vinden / en ineen woeft Land. Men flaeg zich ter 
neer op een hoogte / bp een zeer goede Fontein Kara-dache-celmé genoemd / 
‘dat 'ste zeggen de Fontein van de fwarte fteen. 

Den zeg -en-tWintigfte trokken wp doozeen groot Dorp / Tchekenagar 
genoemd / geplaatst in een ſchoone gelegendheid maat zeer kwalijk gee 
bouwd; en na acht vuren gemarcheerd te hebben legerden wp angin een 
zeer — weide / Dicht bp een ander Boeg / ’t geen men Romkou- 
ché noemd. | 
Den zeben-en-twintigften marcheerden Wp negen vuren ; en na doop een 

groot Dorp getrokken te hebben / Bezerguenlou genaamd / hielden wr 
ftand ineen weide, edodbnnt va 

Ben acht-en-twintigften trokken wp langg een zeer lange en Wel-goe 
bouwde ftcerten brug over cen groote ANivier / Lechilsirrna of de Groene Ri- 

vier genaamd. @en emde ban De bzug legt een groot Worp / waart bande 
meefte huizen / gelijk boffen holen / onder d' aarde gebauwbdzijn. Wp 

trokken berder/ en na een tocht ban zeben uuren floegen wy ong ter neer 
aan 't einde ban een ander groot Dop / Mouchiour geheeten / Daar zeer 
beel Grieken woonen / welke men dagelijkg dwingt Turkfch te worden. 
Belk er verscheidene Kriſtenen te Deezer plaatze zjn / en Dat het land goe 
boo? Den Wijnftok is / ontbreekt ’er geen Wijn/ en zp hebben ze / Die vry 
goebis. Pit Dazpis wel gelegen ; maar/ alg het voorgaande / kwalijk 
gebouwd / zijnde De meefte huizen onder d' aarde ; en ’t ſcheelde zeer wernig/ 
of een ban ong volk zou met paard met al ban boven neet in zoodanig cen 
huig gevallen hebben. _ ' 
Ben negen -en-tWintigfte wag de tocht ban seben uuren Door een ſchoon 

Tand / daar wp berfcheidene Dorpen zagen / by welker een De Karavaane 
zich neer ſloeg ineen Weide / daat men een Fontein bind, 
®en bartigfte trokken Wp negen vuren dooz een effen en matelijk wel bez 

bouw fand/ en legerden ons bp een blfet/ daar zeer weinig waters in 18, 
Fen noemd ze Cera-fou, Dat ’s$ te zeggen Swarte rivier, 

Ben een-en-Dartigfte vonden wp een bultig en ongelijk land ; maar Zeer 
overvloedig in hoorn; en na negen zuren gemarcheerd te hebben / legerden 
wy in cen weide / dicht by een rivier Daar wp des anderen Daags met het 
doorbreeken ban Den morgen langs een ſteenen beug overtrokken. ú 
Den twee-en-Dertigfte floegen Wp ong na een tocht ban acht uuren tet 

reeven ger teer langs een Klein ribiertje daar Wp een menigte van Curliomans za⸗ 
‘Lukomans. gen. ®iriscen bolk/ die / gelijk d° Arabiers / onder tentenlecben. Zp 

Berlieten teenmaals dit land oi op een ander plaats te gaans Kang 
| un 
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Gun bagagie op wagens / die door buffels getrokken Wierden. 
Den dꝛieen· dartioſte Lwamen Wp weer tn gebergten en boſſchen / welke 

wp zedert achtien Dagen niet gezien hadden; t geen ong verplicht had eenig 
Gout op de ſemels zoolang mede te boeren / om onze koſt te kookten.” Dien 
Dag tcokkèen wy acht uuren / en ſloegen onze tenten op meen weide / daat t 
gras geweldig hoog ſtond / en Daar eerrhds eenige huizen geftaan had: 

en. Î / 

Den biet-en-Bactigfte trokken wy doo? een Diepe en (nelle Nivier Jangon * 
genoemd / na de naam van een VDoꝛp/ t geen daar by legt. Een weinigfe 
hooger alg de plaatg/ daar wp Door Waadben/ Zagen wp eer vervallen 
bzug / dre baar ober gebouwd wag geweeft. > 
@en bijf-en-Dactigfte marcheerden wp atht uuren door een ſchoone wel- 

bebouwde balep / en lieten tet flinker handeen hafteel/ opeen cotg geboud. 
De Karavaane legerde zich dien dag op een heuveltje / dicht bp een Dorp. 
Den ze8-en-Dattigfte verbolgden Wp onzen weg tuſſchen d' acht en negen 

uuren door de zele valep / daar berfcheidene goede Vozpen in leggen/ en 
top legerden ong bp een Klein rwiertje. 
Ben zehen-en-dartigfte marcheerde men maat zeg vuren tuſſchen geberg: 

te doo? / Daar een mentgte ban water / en eenigezeer enge paſſagien zijn/ 
en men floeg zich ter neer ín een valen waar in men overvloed van Welding 
ind. 
Den acht · en· dartigſte trokken wy ober een zeer ongemakkelke berg ban bki 

biet of bijf vuren weg / en bonden / na dattwpdie afgegaan Warten / een 
Doꝛꝑ Taquibak genoemd / ’tgeen maar vijf uuren marcheereng ban To: Aankomit 
kar afgelegenig / daar wpdeg anderen daags / zijnde Ben negen-en-Barrigd °°° Toker. 
ſten Dag ban onze tocht / / aanliwamen. — 

f 
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Befchrijving vande Stad Tokat, Kerken en Kloofters der 
“© Armenifche Kriftenen, Regeering. . Verblijf-plaats van 
St Jan Chrytoftomus: …Rampzalig‘ongeval van drie Ar- 

‚ meniers. _Gulzigheid En tuuwe manieren’ der Tatters. 
> Dorp in een rors gehouwen. Beſchrijving van Êrzerom, 
en fwaaretollen aldaar, Oorfpronk des Riyiers Araxes. 

“_ Zottebygeloovigheid der Mahoᷣmetaanen. Droevig, on- 
“geluk van een Armenifchen Biflchop veroorzaakt door de 
prmmoerwil van een Janitzar, “ Komit des Schrijvers by de 
RENEE Es ame \ 0 eten aaf 

TOkat ig een matelijk-sgroote Stad / geboutud aan de boet ban een hoo: 
A geberg/ en zich ficekkenderondomeengroste rots / Die by na blak 
in t midden gelegen is / en waar op een fleck kafteel ſtaat / 't geen altijd 

obergebleeben bandzie anderen / die minder waren Deeze Stad is gez 
weldĩg volk· ryk / en heeft boo? Inwoonders Curken/ die er de meeſters 
banzijn/ Armeniers / Grieken / en Jooden. — ſtraten zijn zeer eng; 
maat de huizen zijn 'er tamelijk wel geboud. Onbder verfchetdene Mos⸗ 
ueen zietmen’ereen/ Die zeer heerlijk 18 / en noch t’eenemaal nieuw lijkt/ 
pde welcke eenfchaone Karvanzera ffaat/ Daar wp ong berblijf in geno: 

men hadden / zoolang wy in deeze Stad zouden weezen. t Been bỹzon⸗ 
ders en gerijfelijkg te Tokat ig / en dat men in andere plaatfen/ welfte men 
onderwege aandoet / zeer zelden vind / is / Dat’er rondom Deeze Karvan- 
zera, en om d' anderen / Die men in deeze Stad heeft / berfcheidene huizen 
zijn / welke men aande Booplteden/ die alleen en buiten ’t gewoel Det: Kar- 
vanzeras\yillen weezen / voor zoo lang verhuurd / alg de Karavaanete To- 
kat blft. Daar en boven Geeft men in deeze huizen een bolkomene vryheid 
ban wijn tedzinken/ voozraad Booz?t overige ban De reis Daar ban op te 
Boen / en ban met zijn vrienden Dzolijk te weezen ; 't geen men ín de Karvan- 
zeras zeer bef waacltjk doen kan / bermits de Turken de Rooplieden ſomtids 
ſiomen verſpieden / om te trachten hen eenig geld uit De beurs te trehhien. 
Gaarne zouden wy mede een Diergelijk huig gehuurd hebben; maar/ bere 
mitg er eenige Dagen te beogen een Karavaane ban Konftantinopolen aans 
gekomen Wad / Warten ze meeft altemaal al bezet, a 

e 
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We Kriſtenen Gebben twaalf Werhente Tokat, benebengeen Warbabif: Kerken en 
—— Die zeven Suffraganen of. Stedehouders onder zich heeft Meen Kloofers 
eeft ‘er ooft twee manner-en zoa beel brouwer-hloofterg; en veertien of 

bijftien mijlen rondam Tobat vind men niet alg Armeniſche Áriftenen ‘zijn: 
be daar zeer weinig Geieken. Den meeſten hoop deezer Griftenen zijn am? 
bachtgluiden / en bp na altemaal Brits. Een vedelijk-fchoone riviet loopt 
een bietdendeel mijig wan de Stad. Deeze neemt zyn oofpzonk bj Erze- 
rom, en men gaat ‘er te Tokar over langs een zeer ſchoone ſteenen brug 
Gen Noorden ban deeze Stad beſproeid hp een balep ban Brie of biet bagrefz 
zenlang./ en ban twee of: bzie mijlen bꝛeed … Deeze balepig zeer vrucht⸗ 
baar / en bebat een menigte ban [choone Dorpen/ bie zeer Wel bevolkt 

n. ‚ n\t san if es * hs wild ke desta \ BEI ZH gens 

38 Men leeft te Tokat goed koop; den wijn is ‘et uitſteeliend; allerlei brug⸗ 
ten komen ’er ín oberbloed; en t is d' eenigſte plaatg ban Azie, daar Saf⸗ 

fraan bp menigte waft. De Stad met Gaat aanhang is Deigendom Der 
Sultanen moeders. Daar is maar een Aga eneen Kadi, Die ban werge 
den Gyaoten Weer daar 't gebie heben / en den Balla, daar zy d' ozderg 
ban krijgen / heeft zijn berbtijfteSivar , 't geen t oud Sebafte, en een zeer 

oote Stadig/- omtrent drie dagreizen ban Tokat: Geſtadig heeft men 
Beest Dtat Keravanen ban Perfien „ ban Diarbeqüir’, ban Bagdat, ban 
Konftantinopolen ‚ fan Smyrna, gan Synope , en ban meet andere plaat: 
fen; gelijk zieh De zelben / wanneer ze ban Perfien-komen / bier ook gez 
meenlijk ban den ander fcheiden. Op den uitgang ban Tokat aan D' een 
en d'andere zijde ban de Stad / heeft men een Ontfanger / die wanneer de 
Karavane aan't trekken íg/ alle be emels en paarden teld die Hoop: 
manfchappen dragen / doende —— eén Wijkgdaalder boor ie⸗ 

02 t Der emel / en De helft minder ird⸗ betaaten!: Wat de Dez 
melg en paarden belangd/ biede menſchen en de mond hoſt boeren/ die 
Gebben niette geeben. Deeze graoteen geftadige doortoeht der Kara vanen 
Doet / dat er 't geld alg water hloeid / en dat Tokat een Der beſte Steden 
vangantfch Turkyenig. vu wr aero  ore 
„anneer wy nu eenige dagen uiet De Käravane te Tokat uitgeruſt had⸗ 

der Krifte- 
nen, 

Regering. 

den / vertrokken wp ban daar op pb quamen tegen: dert ronse "°° 
middag te Charkliquen , 't geen maar ttuéermijte batt baar is / alwaat wit 
ons noch drie dagen ophielden / en ziet hiet deteden Daar ban. : 

Charkliquen is cen groot Worgs fn een fehoone lands douwe / tuſſchen Charklie 
vruchtbare heuvelen / Daar uitfteekkende wijn waſt. t Is niet bewoond / aues. 
als doo? ariſtenen / Die meeſt Leertouwers zijn, Twee Duizend treeden 
ban het Dors / midden in een veld/ ziet fen een groote rots/ daat uien. 
aan de zijde bant ooften acht of negen trappen opgaat / welke feiden in een 
Klein kamertje / Daar een bedſteede / een tafel eneen fchapzen/ in is / als” 
temaal in denrotd gehouwen. Wan de weſt zijde klimt men bf of zes an: 
dere trappen op / langs welken men 1m een Kleine galderp komt van om⸗ 
trent zeg boeten lang en Dzie bzeed / alles insgelijks inden rotg gehauwen / 
hoewel de zelbe ongemeen hardis. De Kriſtenen ban Daar ait hj 

zeker 
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zefterer / dat deeze rots gediend heeft tateert woonplaats van St Jan Chry- 
Verblijf _ {o{thomus geduurende zijn ballingſchap; dat hp ban deeze Galderp aait het 
PEN: belfipeedilite; en Dat bpm zijn Kleine kamertje geen ander bed nf hoofd-. 
thomss Perla Gad / als de rois zelve /, waarin men een plaats ziet geln hier 

boo? verhaald ig / die de gedaante van een bedfteede heeft De itiſtene 
Tiooplicden — den grootſten hoopin de Karavanen witmakende/ 
blijft men in Dit Dorp ban Charkliquen twee of dzie dagen leggen om den 
Úziftenen Be tijd te geeben ban. hun devotie aan Heeze cots te gaan doen / 
daar den Biſſchon han de plaatg/ gevolgd ban eenige Prieſters met ieder 
ven wag-kaarginde hand / de Mis komtzeggen: : Maar noch is er een 
andere reden / Die de Karavane verplicht hier zag lang te berblijben. » k heb 
hier boor gezeid / dater uitſteekende wijn waft ; en/ gelijk ze De helft mine 
Der als te Tokat koſt / Doen d Armemnſche Koopluiden daat voozraad ban 
op boo; daanſtaande reis. eta an eral 170 NGE tE ZEN 
… wee mijlen ban Charkliquen trelit men over hoge bergen / daar men 
ban alle kanten vervaarlijke fteilteng heeft: Terwijl wp te Tokat waren / 
wierden Hier Dzte Armeniers zeer mis handeld/ 'p geen hen wederboer door 
bun haaſt · en onvoorſigtigheid ; Pe. zaak had zich gelijk men ong ver⸗ 
Haalne, „aldugtoegedzagen, — Wanneer mert weet / Dat er een Karavaane 
gankomt / is 't De gewoonte der Armeniers hun Confraters ce gemoet te 
teken / en hen eenige bervarſchingen te bꝛengen. Die ban Chârkliquen 

Rampzalig maten deeze Karavaane, Die ban Perfien kwam / tegen getrokken; en bam 
a bun fmakelijke wijn met zich gebracht hebbende / Dzanken deeze Drie Armez 
— niers deg morgens daar zoo Dapper van / dat zy ſtout begonden te worden / 

en boog uit ſtieten / om D' eerften in t boornoemde Dorpte komen. Aldus 
op hun Bagagie-paarben de voortocht genomen hebbende / zonder eenste 
denken op d' ongeballen / die Daar dao, ontſtaan konten / Wierden zp door 
zes Auiters / Die ban de Moord zijde kwamen, daat andeten noch hooger 
bergen zijn/ als de geenen / Daar de Karayaane overtrekt / aan De boet det 
gedachte bergen aangetaſt. Terſtond wierpen zp hun halve-pieken op de 
Armeniers / en treften’er twee zodanig / dat zp Daodelijk gewond van ’t 
paard vielen / emendgbe deed DDeE de vlutht na eenige rotzen / daat 

-bp sich inberbergde. De Noobvers maakten. zich daar op Meeſter ban de 
gaarden en ban De koopmanſchappen / diein kleine pakkagte beftonden ; 
maart Die echter wel omtrent De tten duizend ſiroonen Waardig waren. De 

‚ Karavaane „ Die. boben opt gebergte was / zag van berre Dit ongeluk / 
‘tgeen hun onboozsigtigheid hen op den halg gehaald had / maar zonder 
het er hter te konnen, boorkomen / vermits de paſſagien zeer eng sijn / en dat 
deeze Hdoberd/, Die — — zich ter⸗ 
ſtond aegee maaksen. Zoo gehaarlyk 16’ zich ban de Karavaane 
af te wijderen / % zp dat mien achterblijft / of dat men de bodztocht neemt, 
dan dit gebergte / Daar D° Bementerg 't gedachte ongeluk hadden / kwa⸗ 
men wp te Almous, een ſilein Dorpje / alwaar wp ons op Deezen Dag / die 
de vpfde ban ons bertrekk ban T'okat was / bp een rivier tec. neer floegen, 
Bi deeze ribier lege een, bouten beug/ daar kop deg anderen Daags a 
zrokken. en 

J 
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_ Ben zegden dag trokken wy negen vuren dooreen groote blakte/ en lez 
gerden ong bp een ramelijk-fchaone Aivier / Welke in die ban Tokat loopt. 

Den zebenden dag marcheerden Wp bau Heeze Aubier na een hoogen berg/ 
welke de lieden / die daar omtrent woonen Karabehir-beguiendren noemen / 
dat'Ste seggen / den Berg’, diede Groote Heeren ophoud; betmitg ze zeer 

ongemakkelijk ig / en dat men noodsakelijk aan den afgeng ban ’t paard 
moet klimmen. In de groeven / holen / engaten/ Welke men bier in mez 
nigte heeft / borſten twee Der paarden bande Karavaane, Die ieder twee ha: 
ten met Engelfch laken droegen / onder Gun laft.. Wy hadden rekening 
gemaakt ban dien dag te gaan legeren ineen Weide / Waar nebeng een klein 
blietje loopt / dat maar een mijl wegg is bande plaats; Daar onze paarden 
zoo ongelukkig omgekomen warten ; maar een Compagnie Carters / die 
'er noch twee of drie anderen berwachten / had de plaarg al boo? ong inge: 
nomen ; en hun gebuurfchap ong niet voordeelig konnende zyn / gingen 
wpeen half bierdenbeel mijlg ban baar op een cedelijk goede plaats legeren. 
@nze Karavan-bachi bereerde den Wapitein bandeeze Tarters twee of drie: 
ponden tabak/ een meinigje bifchuit / en twee fleſſen wijn Waar boor he 
bem grooten dank wiſt· Maar t bericht / dat hp hem gaf ban onze twee 
paarden / die op Den berg Dood gebleeben waren / beroorzaakte den 
Tarters zulk een beeugde / Dat ’er terſtont omtrent twintig ban ben met 
loſſen toom natoeftieten. Cwee uuren daar na zagen wp ze Wederkeeren ; 
en de nieuwsgierigheid mp aanpatkkelende omte zien / Wat zp Daar mede 
maken zouden / wam ik/ benevens mijn drie Keisbroeders / ieder een ſnap⸗ 
haan opde ſchouder / gelijk of wp uit fagen wilden gaan / en ffapten aldus 

“ ma bun leger-plaatg. Zp hadden de twee paarden gebid / en ieder een 
ffuk daar Ban tuſſchen be zaal entuffchen ’t paard geleid / daar zp op zaten. 
Aldus word bet vleeſch murw / en kookteenigfing door de beweeging/ en 
De hette ban ’tgaard: gelijk De Carters het ook dikwils zooeeten / zonder 
daar ietgandergtoetedoen, Wpzagen'ereen/ Die Het (fuik nam/ t geen 

en ruuwe 

onder zijn zadel gelegen had senna het zelve met een ſtuk Bouts cuffchen twee manieren 
zeer buite doeken Dapper geklopt te hebben / zettede hy tn onze tegenwoog: der Tarcets. 
digheid de tanden daarin / en at ’erzeer gulzig af; 't geen mp Wel acht Da: 
gen lang bp na tan alte bleefclh Deed walgen. 
Den achtſte trokken Wp Boa? een klein blekje Adras genaamd / waar ban 

alle d Fnwoonders Armeniers zijn / en floegen ong ter. neet twee mijlen 
ban daar bpeen Dorp / Afpidar geeeten. 
Den negendetrokken wy dooreen gebergte / en legerden ong t’ Isbeder, 

‘tgeen een Dorp in Dit gebergreig /- Daar De Karavaane gemeenlijk een dag 
of twee ſtil bijft / zoo om het vecht te betalen /t welk een oort van eens 
Hijksdaalder boorieder Hemel; eu de helft minder voor ieder paard is / als 
ooft om Dat men ‘er uitſteekende wiyn / en tot een kleine prijg/ vind / waar 
ban eenieder zijn ledere fleſſen vuld; maar wag’t niet om den goeden wijn / 
Daar zich een tegelijk ban voorzien Wil / de Karavaane zou. dikwils voort 
trekken zonder eendeuit tebetalen ; want men is diltwils zoo freek han volk / 
dat men eens herteluſi lacht met —— díe dit recht kamen deens 

N en J 
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Den tienden trokken Wop na cen ander groot Dorp in't gebergte / Waar 
rots gehou- an alle De huizen in den cor gehouwen zijn / Daar het opgelegen it / eben wen, 

gelijk de trappen / waarlangs men daar in Klimt. Ban dit Dorp / na 
een rivier langs een houten bzug / aan welliers einde men een Karvanzera 
ziet / obergetroklien te hebben kwamen wpte Zakapa een ander Dorp / 
ban waart men dooz zeer enge paffagten/ daar men De Gemelg op twee plaats 
ſen ontladen / en de balen met koopmanfchappen wel dartig treeden Ger 
Dragen moet/ zich in een Kleine vlakte ter neder kome flaan. Deeze hlakte ig 
gelegen aan De boet ban een hooge berg / welke men Dikmehel noemd 
®en elfde trokken Wp na het Porp Kourd-aga, Waar achter men dzie ri⸗ 

bieten doorwaad. Twee mijlen verder ep ontmoet men een vierde / welke 
men Drie malen paſſeerd / eens gelijk De drie anderen / en De twee andere ma⸗ 
ten lange twee bruggen ; waarna een Bop volgd Garmeru genoemd / bp 
% welk wy ons ter neer floegen. it 
Den twaalfde kwarnen wp na een tocht ban elf uuren / en na de Dorpen 

Zeukmen en Louri doozgetrokken te hebben te Chaouquen, ‘tgeen een 
vedeltjkk -fraap Dorp is. 5 mit 

Den dartiende / zoo alg Wp uit Chaouquen trokken / bonden wp eert hoog 
en moejelijks gebergte / / waarom het de naam gekregen heeft ban Aaggi-do- 
gii, Dat’Stefeggen’t Bittere Gebergte. Gelijk De paſſagien hier zeer naau 
zin / moet de Karavaane een berfmalling maken ; entedeezertjdis’t/ dat 
men alte de Hemels en Paarden teld / Betalende ieder Remel en Paard aan: 
Den Karavan-bachieen zeker vecht/'t geen/Wanneer de Karavaane groot is / al 
eentedelijkefombeloopt, Cen gedeelte van Dit geld word beſteed tot betas 
ling ban zeben of acht Armeniers / Die de wacht langs de gantſche Weg om 
de Garavane houden / ban dat ze zich ter neer geflagen heeft tot Dat ze weer 
vertrekt; een ander gedeelte gaat tat andere koften ; en't geen?er ban obers 
blijft ig tot boozdeel deg Kapiteins ban De Karavaane. ; 

Den heertiende floegen wy ong / na dat wp dit gebergte doorgetrokken: 
Waren / ter neder in een blakte/ Welke men Gioganderezi noemd; en ban 
Heeze vlakte tot Erzerom toe ontmaet men niet meer alg drie Dorpen / welke 
300 beel Dagreizen Booz de Karavaane zijn. _ GBeduurende deeze Dete laatste — 
Dagen trekt men bj na geftadig langs den Euphrates, die nochſwak ig, en 
Die zn oorſpronk ten JRoozden van Erzerom neemt. —_ 't Tg iets Wonders 
libs / dat men langs deeze ribier zulk een menigte ban groote Aſparzien 
ziet / Dat mener Berfchetdene Kemelg mee zoude konnen beladen. 

‚ Gen mijl aan deeze zijde ban Erzerom is de Karavaane gr houden te blijven 
ſtaan / tet ooꝛzaak dat den Tol-meefter. ban deeze Stad/ ban deg Batlas 
Lieutenant hergezelfchapt / algdan Daar bp komt / om alle De balen ert 
Koffers met een touw / daar hp zijn zegel op zet / / kruiswijs toe te binden / 
ten einde De Yloopluisden/ Wanneer ze fn De Stad sijn / geen geld of goedez 
ten / om die tor Gun bertcek te berfieehen / daar uiten konnen halen, Den 
Lieutenant ban den Baſſa komt inzonderheid hy de Karavaane, em achtte 
flaan of be Hoopluiden ook goede boozraad ban wijn bp zich hebben; én 
wanneer hp eenige fleſſen Daar ban derzoekt / t zy Dan / of in — / 

gar 
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baat noch hr nach ben Col-meefter zich ſchamen de ronde bp be Rooplieden 
tedoen / Durft men ze niet wel weigeren; want men moet Weeten/ Dat ’er 
in Erzerom geen wijnen waſcht / endatde geen / Die men Baar drinlit / een 
magere Witte wijn ban Mengrelieig / Die / vermits onrhpheid / gantſch 
geen aangename fmaak heeft ; ‘t geen De Kooplieden verplicht zich te Tokat 
ban wijn te voorzien / Daar men ze voor de gantfche tochttot in Perfien toe 
goeù Geeft. Den Tol-meefter laat de Karavaane gemeenlhk drie Dagen our 
zich uit te ruſten geduurende de welken hp aan De voornaamſte Rooplie⸗ 
Den eenige vruchten en andere Kleie berbarfchingen ſtuurd / Baar hp na⸗ 
derhand zijn geld zeer wel weer weet uitte halen. Deeze drie dagen verſtre⸗ 
ken zijnde / komt Gp alle de balen en koffers bezigtigen; en hebbende die 
doen openen / neemt hp de rekening op ban alle de waren ; 't geen in zoo 
weinig tijds niet gefchieden kan/ of de Karavaane biijft / zaater oorzaak Komſt co: 
ban Dit bezigtigen alg om ban Kemelg te veranderen / gemeenlijkk in dg Erzerom. 
twintig dagen t° Erzerom. 

Erzerom , Arontier-ffad ban Turkyen nade kant ban Perfien, is gele: , — 
gen ten einde ban een groote blakte / / waar in men verſcheidene Brave Doze aar von © 
pen beeft / en welke met hoogebergenemreingd ig. De vooꝛ:ſteden en 't 
Kaftcel daar ín te rekenen kan Erzerom baaz eenn groote Dtad gaan ;. maat 
de huizen zijn ’er niet zeer fcaap / als alleentijkt gebouwd zijnde ban hout err 
ban aarde / zonder eenige ſierljükheid of boutu-kunft. ’% Naſteel of Sterkte 
legt opeen hoogte / enig omringt met een dubbelde muuc/ eneen Tomge 
gracht / met bierkantigetao2ns / Dic bep Dicht bp den ander ffaan. Den 
Baffa houd daar zijn wooning / en is er zeer kwalijk gehuisbeſt / vermits 
alle de geboutwen / welke de Sterkte in zich bebat / tn een fammerlken 
ftaat zijn. innen de zelve omring van muuren tegt een heuvel waarop, 
meneen kleine Dterkte opgerecht heeft Welke de Wwaon-plaats ban den 
Janiezar-Agaíg/ en Baar den Balla gantfclj geen vermogen heeft. _ Wan: 
neet den Grooten Heer ’t hoofd van deczen Balla, of van iemand aanziene⸗ 
lijks ban De Peobincie wil hebben / ſtuurd hy een Kap:gi met bebel aan der 
Janitzar-Aga vandengeen / welſters dood befloaten is / in deeze kleine 
Sterkte te doen komen / daar becbolgensd' uitvoering terftond gefchted. 
Cuſſchen d’ eerfte en tweede pao2t bande Dterkte/ ziet men ter rechter⸗ 
hand biet-en-twintig ſtuklens ſanons / Die bolkomen ſchoon zijn; maat Schoor ge- 
zonder affuiren den cen op den ander leggende. Men bracht ze t Erzerom ſchut. 
omver zich ban te Dienen by gelegentheid ban oorlog tegen Peren, vermits 
deeze twee ijken bp na geſtadigh aber hoop leggen. 9 
Men heeft bier verſcheidene groote Karvanzeras, Door dien deeze Stad 

_ gelĳk alg Tokareen der groatfte daoztochten ban Turkyen 18. Niet ber 
bande Stad waft wijn; maarz ig niet ban De beſten; en / gelijk 't-zeee 
ficeng berbaoden is Die te Drinken / moet men ze Bermelijk koopen / en zon⸗ 
Der dat het tot Kennis ban Den Kadi komt. Hoewel 't bp aaltijd koud 
© Erzerom is / waft'erde gerft in veertig / en’t koorn m zeſtig dagen / 

- geen een aanmerkeng-waardige zaak ig. Den Tol word er zeer ſtreng 
betaald boo: den uitgang ban goud alhee fen alderhande — 
X 2 ſchap⸗ — 
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fchappen. De zijde / Die ban Perfien komt / geeft tachentig rijkgbaate 
Derg boor een kemelg lading/ / hoedanig een fading acht hondert panden. 
weegt. Men legt een kemel niet meer op ter oorzaakt Her Bergen/ Daar 
men ober moet trekken ; maat ín blakke landen moeten zetat tien quinta⸗ 
fen toe dagen. Belading ban Indiſch doek geeft tot honderd rjksvaele 
ders; maar deeze ladingen ballen veel ſwaarder alg die ban zijde. Mat 
Dd’ anderen waren belangd/ daar betaald men zeten honderd ban bun 
waardp Loor ; doch zoo de Kooplieden negentig ryksdaalders Willen gee: 
ben / zoo voor den Dol-meefter/ alg boor den Balla en de Janitzars heb 
ben zp 't recht / dat men hun balen niet en opend / al waren ze ook bol goude 
en Guweelen, ok accorderen de Hooplieden famtijdg met de Bemel-hou- 
derd om die ladingen tot twee te bzengen / teneinde zp des te minder tol bez 
Boeken te geeen. | dj 

Erzerom ig ban ouds een Der boornaamſte Steden ban Armenien ghez- 
weeft; Men heeft ’er ooh noch tegenwoordig tn de Doo2-ffrden verſcheide⸗ 
ne Brmeuifche huidgezinnen/ Die in een zeer oude erk De bzpe oeffening 
ban hun Godsdienſt hebben. De Beftiecing van deeze Stad is zoo beel te 
gewigtigeren voordeeliger / alg zp een Der voorname poorten ban Turkyen 
ig em ín Perfien te komen / en Dat den grooten doortocht ban Karavaanen. 
den Baffa’t geld alg in de fchaot doet werpen. k; 
Wp vertrokken ban Erzerom opde biec-en-twintigften September / 

en konden dien dag maar een half mijl afleggen / doende den Baſſa en Den: 
@ol-rmeefter De Karavaane Dicht bp de Stad ſtil houden / om de baalen en: 
kofferg boo, de tweede maal te bezigtigen/ entezien / of’er geen geld men 
is / Want tweeten hondert komt hen toe ban albet geld/ tgeen uit Tur- 
kyen gevoerd word. Ce deezer oorzaak herbergen de Kooplieden het huns 
ne/ geduurende hun berblijft’ Erzerom, of bp een batend/ of onder d° aare 
De / en voegen zich heimelijk met Get zelbe cen dag of twee Daar na bp nacht 
bpde Karavaane, Den Baflaen den Col· meeſter / Dieteder De helft ban dit 
recht trekken / en welken deeze hunftjes zeer wel bekend zijn / zoeken echter 
doo? Deeze tweede onderzoeking aan’t hunne te geraakien ; maar/ gelijk 
den Col-meefter de Kooplieden niet affchrikhen wil / dDetwijlze ook wel ceen 
andere weg kunnen neemen / ziet hp beef Doo? De vingers / ent meeft Dat 
hp neemt / ígeenten honderd. d' Onderzoeking gedaan zijnde / onthaald- 
bn dien dag de voornaamſten Der Karavaane ; enten einde ban de maaltijd / 
’ geen gemeent jk omtrent den middag is / roept deg Baffas bolk oberluid 5: 
gy Kooplieden, gy meugt nu wel voort trekken ; maar Bet balt gemeenlíjks 
Wel tegen den avond / eer men zich daar toe gereed maakt. Ondertuſſchen 
blyft des Baffas volk / geen loog en Doostrapt iS / daar tot deg anderen 
daags / om den een of ander hoopman / Die inde Stad zoo lang gebleeben 
* zyn / om den baſſa cu Den Col-meefter ban hun recht te verſteeken / 
te betrappen. 
Pen tweedert dag trokken Wp na een Sterhte Haffan Kala genoemd / 

daar men boor ieder geladen Wemel of Paard een Halbe piafter moet beta: 
ten / wanneer men han Erzerom na Erivan trekt; maar op de — 

taald 



+ 

betaald men maart de helft, Dan Deeze Dterhte vertrokken zijnde / leger: 
den Wp ong bp cen beg / welke dicht bp een Dorp legt Choban-Kupri gez 
naamd. t Is op deeze bzug / die een der beſten Lande gantfche tocht ig / 
dat men ober twee rivieren trekt / Die zich Daar bj den ander komen boegen/ 
te weeten die ban Kars, en ecn ander/ welke uit een gebergte komt / Bin- 
guiel genaamd. Gemeenlij blijft de Karavaane bp deeze brug een bag of 
deie leggen / vermits ze dikwils hier ban Den ander ſcheid / en dar de Roop⸗ 
lieden / waar ban eenigen De groote eg berbolgen/ en d' anderen Die ban 
Kars neemen / eer zy ban malkauder ſcheiden / eerſt eeng Dapper vrolĳk 

ú. - 
Sp deeze bzug dan drie dagen ſtil gelegen hebbende / vertrokken wp met 
onze Karavaane, Dieny naauwelgkg dare honderd koppen uitmaaken kon: 
De/ vermits D' aberigen / om Des te minder tol te geeen / Den Weg ban 
Karsingeflagen waren / Des morgens met het aanbzeeken ban den dag / en 
zagen na twee mijlen marcherendrer rechter hand een groote berg / Mingol 
bp die ban daar omtrent gebeeten. Wit deeze berg ſpruit een menigte ban 
Bronnen / gelijk ook ban D° cene zijde Den Euphrates , en Ban d'andere De tes 
bier ban Kars, Welke den Aras beettien of bijftien mijlen aan Deeze zyde ban 
Eravanontfangt. Den Aras, welke Dd’ Ouden Arazes noemden / ſpzuit „Oorfpronk 
uit andere gebergten ten ooften ban Dat ban Mingol; en gaat zich na ge: REEN — 
ſimgerd te hebben doo? hoog Armenien, daat hp zich met verſcheidene 
andere ribieren vergroot / ín de Haspiſche zee twee Dagreizen van Cha- 
maqui op de grenzen Der oude Meden / ontlaften. 
t Bantfcheland/ Dat boor Deeze cibieren Den Aras en die ban Kars, en 

door berfcheiden anderen / Die zich Daar in kamen boegen / dooefneeden is / 
Bp na níet alg Booz Briftenen bewoond wozdende / zyn de weinige Maho⸗ 
metanen / die Daar hun berblijf houden / zoo bpgeloobig/ dat zj geen War Zotte byse- 
ter uit een ban deeze rebieren willen Drinken ; zelfs waffchen 3p'er zich niet vd re 
in/ alzoo zy ze / Dooz dien De Kriſtenen zich daar ban dienen / boor onrein meranen. 
en befimet houden. Te deezer oorzaak hebben zp byzondere putren en bak: 
ken/ waar bp zp geenfing toe willen ffaan Dat eenig Kriſten komt. Zoo 
beel bpgeloobigheiBg en Dwaagheidg iser onder de Mahometanen ban 
deeze geweften. 

_ @p den zegden Bag ban ong vertreſt uit Erzerom braken top op ban het 
Dorp Koumazour, Daar Wp Daags te baozen ong gelegerd hadden / en 
kwamen naeen tocht ban negen uuren te Halikarkara , daat wp ong iet 
neer floegen. 
_Halikarkarafgeen groot Dorp / waar ban alle d’ Inwoonders Ariſtenen 

zijn. De huizen zijn ’er gebouwd onder D' aarde / eben gelijk Kelders. 
De Karavaane is gemeenlijk twaalf dagen onder Wege ban Erzerom tot 

Erivan, De tweede dagreig ban Halikerkara moet men den Aras Die maal. 
doozwaden / en deg anderen Daags noch eens / vermis decze rivier gewelz 
dig kramen bogtig loopt. Anderhalf mijl bande plaats / daar men hem. 
boog De bierdemaal deo?waad,/ ſtaat een Sterkte in't gebergte/ Kaguifgaa 
genaamd / Die De laat fte plaats der SA aan Deeze zijdeig, De dol. 

3 mee⸗ 
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meefter8/ Die’er woonen Komen ban daar bp be Karavaane hun vecht in⸗ 
borderen / ’t geen hoorde lading Lan een Kemel bier / en boor Die van cen 
gaard twee piafterg beloopt.  Cerwijl wp hier omtrent dit gebergte was 
ren / 't welk niet alg ban Armeniſche Wriftenen bewoond word / zagen Wp 

een armen Biſſchop / Lan bijftten of zeftien perſoonen gebolgd/ waar on: 
bev eentge Prieſters waren / naongtoekomen. Zp beachten ong brood / 
hoenders/ eneenige bzugten/ te gelijk De Rooplieden berzoekende hun bez 
boeftigen ffaatte hulpte kamen. t Was maar bier of bf maanden gelees 
Den / Datdeezen armen Wiſſchop zijn linker oog berloozen Gad door een 

Droevig on- (leek / Dfen Gp vaneen Hanitzar kreeg. Deezen beeft in't Dorp gekomen 
geluk “A gijnde/ daat deezen Bifichop sijn woon-plaatshad/ begeerde met geweld 
mitch Bit geld ban hem te hebben / en ziende dat hy't niet en had/ gaf hp hem uit 
fchop, razetnp met een ponjaard zoodanig een ſteek inſt oog / dat het hem uit ’t 

boofdfpzong. Cerſtond wierden bier klagten ober aan Den Aga gedaan/ 
| je mogelijk den Janitzar wel geftraft zoude hebben ; maar hp bad de blugt 
at genomen. | 

Ban delaatfte plaats / daar wy ons bp den Aras tet neet geflaagen had - 
Den / legerd men zich ookt noch den bolgenden dag Bp de zelbe rivier ín ’t geo 
zicht ban cen Dorp / 't geen daar maar een bierdendeel mls ban daan 18. 
Meg anderen daags paffeerd men de rivier / die van Kars komt/ en Die de 
fcheiding ban Perfien met Turkyen maakt. Daags daar aan houd men 
fil op den oever ban den Aras ‚ omtrent een half mijl ban een Klein Dorpje / 
en dit ’$de laatſte maal dat men deeze rivier ziet/ Welke men 300 menigmaal 
dao? moet trchken. Ë 

Dan daar komt men zich te legeren in een bakte in't gezigt ban eert 
Doꝛp / 't geen daar niet zeer wijdaf ig. Weg anderen daags houd de Ka- 
ravaaneftand in een beld / en Daags daar aan komt ze bp de drie kerken, 
ban waar men maar een halve dagreis tot Erivan te doen beeft. 
Dewijl wy nu ten eynde ban Turkyen zfjn/ 't geen Wp verlaten hebben 

bp den overtocht deg rivier ban Kars, Zullen wp ook een einde han dit 
Hoofd·ſtuk maaken / am den Leezer een Weinigje ademtochts te geeben / 
en Get bolgende met het intreeden Van Perfien beginnen. 

en: 
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ZEVENDE HOOFDSTUK. 

Befchrijvingder Drie Kerken, Fabel van S. Gregorius, en 
een Koning van Armenien. _ Strenge order van zekere 

Armenifche Monniken, Gantſch Kloofter in een rots 
gehouwen. Gedaante des gewaande yzersder Lancie, 

* daar Kriftusmee doorfteeken wierd, Put van S, Grego- 
rius. Befchrijvingvankrivan. Gedaante vanden Berg 
Ararat, en vreemde plegtigheden der Armeniers in 't ont- 

dekken vande zelve, Vreemde eigenfchap van een ze- 
kere Stroom. Befchrijvingvan Nakfivan , en gevoelen 
der ArmenierswegensdeezeStad, Vreemde eigenfchap 
van eenige Bronnen. _ KlooftervanS. Steven, en Rili- 

‚ quien, die daar in bewaard worden. Plegtigheden om- 
trent het begraaven van een Armenifch Biflchop. Be- 
graaf- plaats van Noahs Vrouw. Komſt tot Tauris, 
&c. 

d E Erfte ganmerkens · waardige plaats / wanneer men door Armenien 
‚in Perfenkomt/ ig die Wwelkhemen de Drie Kerken noemd / deie Befchrijving 
mpien ban Erivan. *tZijn Drie Wloofterg / een weinigfe ban Den ander °° 
ftaande. t Meootfte en’t ſchoonſte ig de Wwoon-plaatg van den Grooten d 
Patriarch der Armeniers. Een ander flaat 'ec ten Zupden/ ’t geen ban 't 
baopnoemde níet berder af is / alg een mugketsfchoot; en het darde / het 
welk een Hlooſter van Dochters if / ſtaat een vierdendeel myls ten Ooften 
daar Lan daan. d' Armeniers noemen deeze plaats Egmiazin, Dat's te 
zegaen/ Eenigen Zoon, 't geen de naam deg voornaamfte Berks ig. Men 

vind in hun Hrongken/ dat / omtrent Dzie honderd jaren na de komfte Jefu 
_Krifti, men Die begon te bouwen / en dat De muuren alreeds tot een redely⸗ 
| ke hoogte gehomen zijnde / Den duivel 's nachts om ber quam werpen / 
‚ ‘tgeen men Des daags gemaakt had ; Dat dit bp na twee jaren duurde ; 
‚maar Dat Kriftus op een nacht verfcheen/ en dat fedect dat oogenblik den 
Duiwvel níet meer beletten konde bat de Herk boltooid wierd, Zpisgewijd 
aan S. Gregorius , 9002 Den welke d' Armeniers een groote eerbiedigheid 
hebben; en men ziet ’exr ook noch een ſteenen tafel / welke volgens hun * 

e 
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be Wronfkersden (Eeen is / daar Kriftus ops ſtond wanneer hn aan S, Grego⸗ 
rius Verfcheen. Die in De Wieck treeden/ gaan deeze tafel mer een groote 
Godwugtigheid kuffen. 
t Tweede Klooſter is gefticht ter eeve ban een Princes / die met veertig 

Ee, Dochters van Staat uít Iralien kwam / om S. Gregorius te fien, ii 

Sr) —— Roning van Armenien had hem ín een put met flangen doen werpen / daat 
rius en cen hem echter gantfch geenteed ban gedaan wierd. Wp leefde ‘er boor een 
Kong van groot wonderwerk veertien jaren in / en federt Die thd Hebben De langen 
mien dan twee of dre mplen ín de tondte noofteen{g kwaad gedaan, eezen af: 

gobifchen Koning de voornoemde Princes / Die uitfteekend fchaon was / en 
haar Gezellinnen hebbende willen migbzuiken / kiuamen zy door hun deugt 
te boten t geweld/ ’ geert hn hen doen wilde; Doch uit cazernp ban niet 
ten einde zijng voorneemens te konnen gecaken/ deed hp 3e altemaal tet dood 
Brengen. _ Ziet baat tgeen d Armeniers ter zake Des ſtigtings ban bit 
Alooſter verhalen. pt de 
t Is de gewoonte ban alle d' Armeniers / zoo ban De geenen / Die, na 
Perfien toetreliken / alg ban die’er langs Deeze weg / Van Daan komen / 
Gun godvrugtigheid aan de Dzie Werkten te gaan Doen; waarom er de Ka- 
ravaane gemeenlijk vijf of zeg dagen ſtil blijft geduurende de welken za 
sich biegten / en d' abfolutie ban ben Patriarch ontfangen. kle 

… Beezen Patrrarch Geeft onder zich zeben-en-beertig Aardsbiſſchoppen / 
en ieder Aardsbiſſchop heeft bier of bf Suffraganen of Stedehouders / 
met de welke hy in broederſchap in een Kiloofter leeft / Daar 5p't beleid ban 
berſcheidene Monniken hebben. Zoo haaſt zp den dienſt en de Mis ge: 
daan hebben / 't geen gemeenlijk omtrent een uur is / gaan zy altemaal tot 
Bun ondechoud aan de Landbouwerp, d' Inkomſt des grooten Patriarchs 
beloopt zes honderd duizend kroonen/ of daaromtrent / er: alle D° Armes 
niche Kriſtenen / die boven de vijftien faren zijn / zijn hem jaarljks de 
waarde ban viff ſtuivers fchuldig. Echter zn er beel/ Die niet en betalen / 
bermírg ze de middelen daar uiet tacen hebben ; maar de rhſen vervullen dik 
gebrek/ en daar sijner / Die tot twee of drie kroonen geeben. Alle dit gel 
en blijft nochtans níet ín deg Patriarchs beurs ; daar zijn jaren / dat hp 'er 
noch brleggen moet / en dat hp zich zelfs verbind tot bertroofting der ars — 
me Armeniers / Bie den middel niet en hebben / om He Karage te betalen/ dat 
is te zeggen De jaarlijkſche fchatting/ Dien zp aan de Mahometaanſche 
Ínfen /-onder welkers gebied zp ſtaan / ſchuldig zijn; want anderg zau '$ 

te duchten ffaan/ Datde noad deeze arme lieden Dzingen mocht tot Mas 
hometaanfch te worden / of met hun brouwen en kinderen berkocht te wor⸗ 
ben; Waar Loor den Grooten Patriarch zoo veel zorgs Draagt / alg them 
immers mogelijk ig, Jeder Aardsbiſſchop ſtuurd hem een ftaat ban’t 
geen 'er te Deezer oorzzaaß in di uieftrekking ban zjn gebred ban vooden is; 
en aldus befteed ben Patriarch 't geen hp ban d' eene zijde neemt; weer aan _ 
d' andere / zonder zelbecenig voordeel te Gebben tan den inkomſt / Dien hp. 
trekt uit tachentig Duizend Dorpen / welke den Aardsbiſſchop ban 8. Ste, 
ven mp berzeherd heeft bar hp onder hem bad. in NE ik 

er 
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ktot Erivan kom/ zal iſ eerft ietg zeggen ban eenfge byzonderheden / 

— 6 deeze stadt bind. Een Paoroen tien indie ban a 
is een Meir / Waar in men een klein eiland zie: / op het welke men een 
gon Gloofter geſtigt heeft. We Monn tien Die daar in Woanen/ lees scronge or. Gen: joo geſtreng / dat ze maar biet maal Des faars gekookte koft of viſch ee= der van 

ten. Spfpzeeken ook nooit tegen malkander / al op deeze vier Dagen ; en Monniken. 
toberige deg frars nuttigen zy niet alg kruiden / 300 alg men 3e uit de ho: 
en plukt ; om Dat ze seapen / dat het geen baften ig boter of olp t'eeten. € Bzood / ° geen ze gebzuiken / word hen gebeacht ban de nabuurige Dors 

ben ; maar Kruiden of bzugten behoebenze Lan geen andere plaatsen te helis 
1/ bermitg die op bit eilandje in overvloed waffchen, n Ce sehen Bete/ en wat nader aan Erivan , ziet men een groote 

Glakte) waat in zes looſters ſtaan / welker een t eencmaal met De ierk Ko 
en be pilaren / Die De zelhe ondeefteunen / in een zeer harde cots gehouwen ecn tors oe 
g. Dd * 8e. | ferg noemen deeze Kerk in hun taal Kickart, en de Turken in houwen. 
deh unue Guieurghieche, dat s te zeggen / Ziet en gaat voort. ’t Ig in 
herze Pieck / Daar volgens d aberlebecing der Armemerst pzer ban de Lanz Blap mid 
p/ Daar Jezus Kriftus mee boogfteehen wierd / bewaard wo2d. Zp too: Kip]: 129: 
ht ook aan De geenen / Die / gelijk wp waren / Daar nieuwsgierigna doortteeker zen - 

sijn, behoudens bat men zich ten einde ban de Dienſt in be Peck vind. 't Pg wierd. 
„ban gedaante alg een bieckantige ruit / Die op zijn cene punt ſtaat/ en beeft 
blak ín ’t midden cen kruis. Onder aan igeen ſtuk van de fleel van omtrent 
deie boeten lengte, Welke ten halbe met pzer beflagen is. Dd’ Armemers 
houden Heeze lancy in groete eecbiedigherd / en zeggen / Dat ze door den Ez 
bangeliſt Mattheus daat te lande gebzacht 18 gewo2den. zot 
… Dijf mijlen ten Zurbd-ooften ban Erivan begint den berg Ararat , welke be 
Acke ban Noah , Die opt des zelf top zitten bleef / in alie eeuwigherd bes 
toemd zal maken. Een haif mijl van deeze berg / daar het land effen bez 
grutte worden / (Taat een Heck op een heuvel / en tec zijde ban deeze Berit 
een Bzorte/ waar ín men gelij de gedaante baneen put ziet. Ien geloofd / 
Dac ter wa deeze is / Waar mm den koning ban Armenien / Cerda genoemd/ put vans, 
S. Gregorius beed werpen / om dat bn vooz fin balſche Boden niet op de Gregorius. 
Énten ou gaan leggen. Tuſſchen deeze Kerk en Erivan ziet men De Verz 
ballen bant oude Arcaxare, ſtoel der Woningen Ban Armenien, welke nog 
kwel betuigen dar het een groote Stad geweeftig. Ook ziet meu 'ec noch 
eenige overblijffelg ban een groot daleis. penn ss Â shar ld 
Erivan legt op De langte ban 64 graden en zo minuten / en op De breedte — 
Ban 41 graden enes minuten / (neen land/ ’t geen ín alle noodsakelijkhe: — a 
Den — 8 oberbloeid / inzonderheid in goede Wijn. t AS rivan. 
een ber beſte Piobincten ban Perfien , en Daar den Woning groote inkomffen 
ban trekt / zoo ter ao2saak ban d uitfteekendhjeid des lands / álg om den 

ftadigen doortocht Der Karavaanen. Den Gouverneur / anderg dert 
can ban Erivan genoemd / heeft alleen meer inhomftg alte jaren alg twin⸗ 

tig duizend Tomans, waat ban ieder omtrent bijftten rksdaalders maakt. 
Deeze Stad een grens plaats der twee ek zunde / is verſcheidene m 
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len boorde Turken en de Perfianen genonten en hernomen ;en d'oude Stad 
Biet Door t’ eenemaal verdelad zijnde geworden / heeft men de nieuwe oms 
trent acht honderd treeden aan deeze zijde opeen rots geſtigt / aan welkerd. 
beet ten Weſten een Ln felle vivrec loopt / die op berichten Aaen Aa 
weldig diept en bol klippen is / 't geen ’t water daat ban bena 
ſchijnen. Men gaat ’er ober langs een bzave ſteene bug ban 
Waar onder men Kamers gemaakt heeft / tn de welken Dein Kan bp de fomer 
fomtijds de hette ded Dags oberbzengt. Men bangtereen groote menigte. 
ban bifch han verſcheidene ſoorten / en inzonderheid ſchoone boord, Des 
ze rivier hornt wit een Meir / Gigagunigenoemd/ ’£ geen omtrent bijf-en- 
twintig milenten Qoorden ban Erivan is / en werpt Zich in den Aras die 
maar drie mijlen ten Zuiden daat bandaau loopt. Hoewel de Stad deeze 
rwwier heeft / welke haar ten Weſten tot een gracht Diend / is ze daar echter 
niet te ftecher om ; Want aan d' andere kant deg ribiers heeft men niet alg 
heuvels / Die hooger zijn algde Stad. Gelijk ze op een rots gebouwd ig / 
zijn De grachten Der Dtexhte ten uiterſten niet Dieper alg dzie of bier boeten. 
De Stad heeft op eentge plaat fen cen dubbelde omting ban wallen met bets 
ſcheidene toorns; doch dee ze wallen maar ban aatde zijnde / gelijk ook al: 
‚Je de huizen / zou de vegen de zelve meer befchadigen alg het gefchut. ’ Hars. 
tier ban Erivan, ’t geen ten 32002D-weften legt / is gelijk een voorſtad / en. 
Geeft wel twintig naal meer volks algde Stad zelbe; want’ ig de woon⸗ 
plaatg ban alle de Roop· en ambachtg-lieden/ gelijk ooft ban alle d Armes 
nifche Kriſtenen / Die Daar bier Berken met een groot Mloofter hebben. 
Men heeft 'er ook Sedert weinig tüds een zeer fchoane Karvanzera gebouwd; 
Wat de Stad zelbe belangd/ Daar heeft men niemand alg den Kan met de 
Arhos Officieren en de Soldaten. Deezen Kan of Gouverneur ig zeer 
Magtig/ en heeft altijd genoegfaame Kragten om De Frontier te bewaren. 
dPen zomer t° Erivan geweldig heet vallende / gaat hp die n’t gebergte on? 
Ber tenten Doorbzengen. Zoo haaſt alger een Karavaane komt/ is Bp gee 
houden den Honing daar ban te Doen verwittigen; en zoo er eenig Gezant 
doortrekt / moet hp alle De koften doen / en hem tot op den bodem ban eens 
anderen Gouverneur / Die zich daar eben een in Draagen moet / Doen gez 
leiden. Op deeze manier behoeven de Gezanten in de Landen des Boningg 
ban Perfien , 300 30 zelbe niet en willen / geen een deuit uit te geben, 

Dier mplen ban de Stad ten Zuiden heeft men zeer hooge bergen / Daar 
He Boeren / Die het warme land bewaonen na de hant ban Kaldeër-land , 
alle jaaten ded Zomerg na toe Komen diktwilg tot een getal ban meer alg 
twintig Duizend tenten/ Dat s te zeggen huisgezinnen / om weide boa? hun 
Beeften te zoeken / en teneinde ban de herfſt trekken zo weer na Bun Land, 
… Pan Tokat aftot Tauris tae if ’t land bp na niet bewoond alg doo? uri⸗ 
flenen 5 en gelijk deeze groote witftreksking Get geen ig / Dat d' Ouden da 
Pꝛopintie ban Armenien noemden / behoefd men zich niet te verwonderen / 
oo ín de Steden en ten platte tande men twel bijftig Armeniers tegen ecn 
Mahemetaan vind, Erivan zijn ook noch beel onde Armeniſche huſsge⸗ 
zinnen; maar ze wmogden han de Gouverneurs dikwils walyſ — 

ie 

wart doek. 
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die / betre ban 't Hof sijnde/ alleg doen tat ze willen. Dewijl deeze 
Stab uiet bee van de Provincie is / daar de Zijden ban daan komen/ is ’c 
de plaatg / daar ze altemaal vergaderd wozden ; en nocht’ Erivan , noch; 

in ð andere dooztocht-plaatfen ban PerGen, ig men ’t ongemak onderwo⸗⸗ 
ten / gelijk in T'urkyen , ban boor den Tol-meefter de Balen met koopmans 
char ee —— Nlleenlijk moet men eenige rechten betalen vooz de 
(Dac er wegen. | 
BDen ———————— Amurat liet in deeze Stad / toen ze noch onder 

ec / gelĳk gezegt is / twee-en-tkointig duizend Turken in lagen. Bez 
lijk hp ze had doen opeiſſchen / en dat ze tot geen berdzag hadden Willen ko⸗ 
men / gaf hy gantfch geen kartier / en hakte alles wat 'er in was / in 
ftukken. Amurat nam naderhand zyn wreaak hier ober ; maar niet Zeer: 
gelijk ; want segepzalende in Bagdat komende / Deed hu alle be Perſtanen 
ober de kling ſpringen / onaangezten bp hen zijn woord had gegeeben Ban 
niemand 't leeven te zullen beneemen. 

_ PanErivan, daar wp met de Karavaane op den 18 October van daan weren 
trokken/ tat Tauris toe/ ig men gemeenlijk tten Dagen onder wege. Ben eer: van Erivan, 
ften bag trekt men doo: groote blakteng / die mer vijg bezaaid / en doo, een 
menigte ban vlieten doorſneeden zyn. Den tweede trekt men al boort door 
Be zelge blaktens in ’t gezicht banden berg Ararat, Welke men ten Zuiden 
Teagen laat / en Waar random een menigte ban Klaoftergzijn. d’ Arie: 
niers naemen deezen berg Mezezouzar , ’t welk Ark-berg te zeggen iß / om 
Dat den Ark ban Noah baar op zitten bleef /wanneer be wateren des Zande 
bloeds weer aan ’t dalen geraakt waren. Lp ig gelijkt alg ban d’ andere bees 
gen ban Armenien ‚ Die een lange reeks matten, afgefcheiden / en ban 
midden af tat den top tae altijd met Meeuw bedekt. In hoogte gaat Gp alle * 
de gebuurige bergen te boben. Zoo haaſt d' Armeniers hem ontdekken / … Gen 
kuſſen zp d'aarde / en daar op d'oogen na den hemel heffende / maken zp berg Ararat, 
gen teeken deg kruig / en zeggen eenige gebeden. In de blaktens / doo? — — 
welken men deezen tweeden dagtrekt/ ziet men ten zuiden / omtrent an ELL 
derhalf mil ban de groote weg / een fchiet-berg / Die mogelijk een werk Heg meniers in '« 
kunfiëis. oben op flaan noch eenige graote berbailen/ Die wel betui⸗ oncdekken, 
gen / dat zed' oberblijffelg ban een zeer heerlijk Lrafteel zijn ; want De Ko: „17 °° 77 
ningen dan Armenien plachten hiet ’t vermaak ban De fagt te gaan nee: 
men. wiet e ‚ 

Den Darden dag Kaat men zich ter wi Op een Doep/ daar goed bag 
2 t 
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ig / t geen Be Karavaane daar ſtil doet houden / beemitg men anders geerd 
wateren vind / als zeer berbandaat. Des anderen. meet mert in 
berfmalling trekken door een gebergte heen / en een x groote vibiet 
afferen Arpa-zou genaamd / Die zich in den Araswer pt.” — ze laeg id / 

men ze; maar wanneer de ſneeuw Begint te ſmelten / en De ribler 
fe doen ſwellen / moet men wel een mylomtrekken / ont by een ſteene brug 
te komen / Die ten Zuiden legt. Dan daar kamt men veteegeven by een 
oep / Kalifakiend genoemd / daat men ’t watet ban zeer — — 
halen. ®enbijfden dag trekt men geſtadig dooreen Vlakte / aan welkers 

ì einde men een Karvanzera byeen ſtroom ‘bind, _Deeze ſtroom nemt zijn 
voꝛſpronk dzie of vier mijten hooger nat [oorden toe. Eén Half mijt be: 
— neben de Karvanzera begint een gedeelteban”t water te flinken er zoo vaſt te 
van een famen te ſtremmen / Dat het tn een ſoort ban fteen beranderd / én t is ban 
Stroom, deeze ſteen / Die ongemeen licht is / Dat men Be voornoembde Karvanzerd 

gebouwd heeft. Wanneer men zich ’er ban Dienett Wrl / maakt men langs 
Den ſtroom een geacht of twee Welke men met water vuld, enacht of tien 
maanden daat na bind men 't ín fleen heranderd. “Dit water is Zeer zoet / 
en Heeft geen quade fmaak ; niettemin maaken de boeren ban daat omtrent 
—7— heid m vte dzinlien / en zelfs willen zy er hun landerpen niet wee 

ſproeſen. d' Armemers zeggen / dat Sem den Zoon ban Noah De rots 
Deed nitGollen / daar deeze ſtroom nit ſpruit / Die biet of vijf mijlen ban zijn 
oorſpronk / en twee of Daar omtrent ban De Karvanzera zich in den Arasgaat 
er Dan deeze Karvanzera tot Nakfivan ig maar een Kleine dag: 
teig. 6 

Befchrijving „_Nakfivan, % geen bolgeng?t geboelen der Armeniers d oudfte Stad des 
van Nakfi- weereld319/ f8 omtrent drie mijlen van den berg / daar Noahs Ark op zit: 
van nn Bleef / gelegen/ en te Deezer oorzaak miet Die naam genoemd; want 
voren Ser Nak beteehend mt Arabiſch een Schip, en Sivan zit of blijft, t PB een ver 
wegens dee- Delijft-groote Stad/ alhoewel ze eeng dad? Sultan Amurat gantſch enal bet: 

zeStad, Helgdig. Men ziet 'er De oberblijffelg ban verſcheidene ſchoone Mosqueen / 
welke de Turken onder de voet gehaald hebben / vermi g de Pavolgers ban 
Mahoraet niet in de Mosqueen han die ban Hali gaanen willen / en deezen 
weer insgelijks in de Mosqueen der anderen / en Dar de Turken en De Dev: 
fianen beuct om beurt bolgeng 't lot deg oorlogs die verwoeſten. Deeze 
Stad ig zeer oud / en D’ Armeniers Gouden / dat Dit de plaats is / daat 
Noah, 300 haaft hp uit de Ark getreden was / woonen kwam. Zp zeg: 
gen/ dat hp’er ook begraben 18 / en dat zijn Berouw haar graf te Maranre 
op ben weg ban Taurishad. Een klein blietje loopt er vooz bp de Stad, 
Waat ban het water goed / en welkerg oorſprong niet ber en 18 ban díe des 
ſtrooms han Karablager ; dít °& De naam ban De Karvanzera , Baar hier 
boor Lan gefprooken is. de Armeniers plachten hier weleer zeer flech in 
— te handelen; doch tegenwoozdig balt ’er den handel zoo heel groot 
níet 
Onder de Berballen ban NakGvan ziet men die ban een groote Mosquee/ 

die een dev gaachtigften han gantſch Azie was / en men geloofd, dat ae ter 
qe 
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gebagtenig ban Noahs graf geftigt wierd, Ger Stad uit treedende / ziet 
men bp be gedagte bliet een toorn Welkers bouwing wandeclijk ſchoon is. Sierlijke 
Onder aan beftaat hp gelijk alg uit bier aan den ander gebboegde Dormmen / Toorn, 
welke een flag ban een Ppramide onderfchzagen / Die ban twaalf kleine 
toonzejeg geraakt fchijnt ie weezen; maar omtrent het midden beranderd 
ze ban gedaante/ entoond bier zijden / Die al mindetende na bohen/ en 
eindelijk im een naald uirtoopen. t Gantſche gebouw ig van Eichelfteen/ 
en ban buiten en ban binnen met verheven bloemwerk zeer ſierljn door⸗ 
Weocht. Ren geloofd / dar heteen werk van Tamerlan 18/ wanneer Hp 
met Bet bevaberen ban Peren bezig was. | 

Ger men verder gaat/ moet men wat ban de weg afwijken / om bere 
fcheidene Alooſters te zien / die ter vechter en ter flinker handleggen/ en 
waar ín men veel aanmerheng- waardige dingen und. 
Cuſſchen NakGvan en Zulfa ten Qoorden en ten Zuiden zón tien Rloo⸗ 

flerg ban Acmenifshe Uriſtenen / Dieieder wat meer of min als twee of drie 
mijlen van den an zrieggen. Zp erkennen den Paus / en worden beftierd 
doo? Donunikaner Beeftelijken ban hun Tandaard. in geftadig een gez 
noegfaam getal baar Dan te hebben / ſtuurd men ban tijd tot tijd ban hun 
funderen / Welke men de bektaamfte tot de Studien oordeeld / na Rome, 
Daar fpde Latijnfche en Italiaanſche taal/ benebeng de noodzaakelijke 
weetenfchappen toc hun profeſſie / leeren. In dit geweft teld men omtrent 
zes duizend zielen/ Die de RAoomſche lierk in alleg bolgen/ uitgenomen al⸗ 
deen ín den dienſt en de Mis / welke men in't Brmenifch zingt / ten einde 
een weder ’tberftaan mag. … Den Aardsbiffchop berkoozen zijnde / ſtuurd 
men hemnaRome, om banden Paug bebeftigd te worden. Lp houd 
zijn woonplaatg in een graat blek/ ‘tgeen een Der fchoonfte plaatfen van 
gantfch Azieig ; De wyn en De bzuchten zijn daar uitfteekend/ en men bind 
er in oberbloed alles / wat tot anderhouding Des leevens naodzaakelijk 
fd. Jeder Mloofter is bergezelfchapt ban een blek/ of groot Borp / en. 
twee of drie zijn ‘er / Daar men uit liefde De Uriſtenen / Die vit Europa hoz 
men/ in ontfangt / hoewel de Monniken hier zeer arm zijn t geen verooz⸗ 
gaaht word door de Dwingelandp Decr Gouberneurs of Land-boogden / 
daar ze van tijd tot tijd wel gefchenken aan dienen tedoen; en/ gelijk ze de 
middelen níst hebben em grof en groot te geeven houden er de Gouver⸗ 
neurd niet veel af; fa door d'andere Armeniers / die hen groote geſchenken 
Honnen doen / bp wijlen aangedreven zijnde handelen zp ze diliwils zooda⸗ 
níg/ datze genoodzaakt woeden hun klagten daar ober aanden Honing te 
gaan doen / gelijk ik / t Ifpahan zijnde / beefcheidene malen gezien heh. 

Anderhalf mylvan’t voornaamſte Deezer tien Klooſters staat een hooge 
Berg/ ban alled’ anderen afgefcheiden/ en ban gedaante gelijk een fuiker — 
bzood. Aan de voet van deezen berg zijn eenige bzonnen/ Die de kracht heb· enrchap 
ben ban de geenen / die door een lang gebeeten zijn/ te honnen geneezen ; van eenige 
en 300 men zelfs ffangen bp deezen berg beengt / ſierben ze terſtond. bronnen, 
Wanneer De Karavaane op haar bertrek ban. Nakfvan na Zulfa ſtaat / 

’ geen maar een dagreis ban daar is Ljgden De voornaamſte Armeniers 
3 ge: 
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gemeenlijk ban den weg af /om na’t Ulooſter ban S. Steven te gaan /’t geert 
ten Zuidenlegt. Wy / die de nieuwsgierigheid alleen zoa Geel lands deed 
Doorwandelen / beflooten derhalven deeze tocht met hen te doen / en de 
wonderen tezien / Daar d' Armeniers den mand zoa bol Lan hadden. 

Gerfteltjk ccokken wp dooz een groot Dozp / Ecclifiagenoemd/ daat 
heel rijke Armeniſche Koopluiden woonen / die een grooten handel in Zp 
Deiyben/ en die daar een fchoone Beck gebouwdhebben. 
Twee mijlen ban Ecclifia boeren wp tefcheep oberden Aras, bie daar tec 

plaatfe tuſſchen een menigte van bergen Doo2wzingt. wee musket · ſchoo⸗ 
ten/ of daaromtrent / ban daat trekt men langg een brug ober een andere 
ribier / bie ban 't Zuiden komt / en zich in den Aras werpt. Dan deezes 

bꝛugs af begint men een heuvel op te Klimmen / waat op meu een geaot 
Doꝛn bind / Chambe genaamd / Waat ban alle d' Inwoonders / zoo man⸗ 

nen alg vrouwen / ban Dd’ ouderdom Lan achtien facen af gelijk alg in een 
ottecnp ballen / maar ín zodanig een zotternp / Die niet kWwaataacdig ig, 

íe ban daar amtrent gelooven / Dat het een (fraf deg emels is / federt 
Dat bun Poozouderg mn Deeze gebergten de heilige mannen Bartholomeus en 
Mattheus berbolgden. _ k 

Dan diet Doꝛp tot S. Steven ig maat éen mijl; maat de weg is zeer onges 
makkelijk / en men heeft bp na over al zulke berbaarltjke ſteiltens / dat 
men noodzakelijk ban De beeften moet Klimmen. 

Kloofter S. Steven {geen Wiloofter /’t geen noch níet zeer lang gebouwd is geweeſt / 
van S, See feggende in ’t gebergte opeen Woefte plaats / en Dien men zeer befwaarlijk 

geuaken fan. De reden / waarom d’ Armeniers lieber Deeze / alg een an= 
dere plaats daat toe verkoozen hebben / is / Dat ze bp oberlebering hebben / 
Hat Bartholomeusen Mattheus, wanneer 3e berbolgd wierden / zich te Dees 
zee plaatze bertrokken. Zpuoegen'er zelf bp / Dat Mattheus hier een míz 
vakel Deed / beemitg ’er geen Water zijnde / Gy met zijn (fak op d' aarde 
ſlſoeg / Waar uit terſtond een bꝛon ſpꝛong. Deezen bron ſtaat omtrent een 
half vierdendeel mijls ban 't Klooſter / onder een gewelfſel / Baar een goede 
deur aan is / zullis Dat men 't water niet bederben kan —_ Dd’ Armeniers 
gaan deeze bron met groote godbzugrigheid bezoeken / en men leid met een 
riool / wellie men onder Dd’ aarde gemaakt heeft/ 't Water in ’c Klooſter. 
Bak zeggen zy / dat ze te Deezer plaatfe verſcheidene Weliquien of heilige 
overblijffelg gebonden Gebben / daat zp 'er noch eenige andere bp hebben 
geveegd. Ziet hier De voomaamften/ en Waat boo? zp de meefte eerbie⸗ 
digheid hebben. 

Keliquien. , Cen Kruis / gemaalit van’tbekken/ baar Jezus Kriftus zijn Diſcipe⸗ 
Ten De boeten in waſchte. Midden ín Dit Krups ſtaat een witte ſteen / waar 
bau zy zeggen / dat / zoo men die op een zieke legt / / hy (wart word / indien 
den zieke ſterven moet / en dat hp nades zelfg Dood weer zoo Wit alg booze 
Geen behonden word. ik 
Een Kakebeen van den heiligen Martelaar Steven. £ 

t Bekkeneel ban den Heiligen Mattheus. eg 
Een been uit den hals / eneen beentje uit de binger Ban Johannes den 

Dooper. Cen 
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Een Hand van St, Gregorius, Leerling ban den Wepligen Denys den 

Areopagiter, _ 
Ô | 

Een klein Woffertfe/ Daar een menigte ban kleine ſtukjens beens ín legt/ 

den. } ede 
De Merk is ſiruiswijs gebouwd / gelijk meeft alle De Berken dee Arme: 
wiers zijn ; 1m ’t midden verheft zich een fchoone dom / rondom de welke 
detwaalf Apoftelenftaan. Zuis/ gelijkt ook her Bloofter/ ban gehou: 
wene ſteen gefticht / en hoewel het gantfche gebouw niet zeer groot en 18 / 
heeft men er echter een ongeloofelijk geld aan verfiild, Men bind noch tez 
denwoo dig berfcheide Arineniſc he Hutsgezinnen / die de fmert Daar ban 
gehoelen ; want men had hen zulk een Godvrugtigheid boor deeze plaard 
ingeboezernd/ dat de meefte vzouwen buiten weeten ban hun mannen / bun 
fuweelen / en zelf hun befte Klederen berkochten/ om't geld Daar ban aan 
*bouwen ban Dit Gloofter te koſt te leggen. 
Een weintgje na den middag / 300 als Wp deg morgens daar gekomen 
waren / kwam' er tyding / Dat 'er een Biſſchop te Sulfa geftorben wad / 
re et na de Drie Kerken, daar hier boog ban geſprooken is / 
meende te keeren / ban waar hp gezonden was geweeft Daoz Den Patriarch 
gmeenige tegten op Dorpen t'antfangen. Den Aardsbiſſchop / die aan tafel , Plegtighe- 

zat/ftond terftand op met al die bp hem waren/ en Deeden’t gebed boo, den se qpuenr 
@erleedene ; becbolgeng beval hp aan twee bifichoppen en zet monniken/ ven van cen 
lichaam te gaan halen / enin’t Vloofter te bzengen. Wan ffonden aan Armerifch 
begaben zich deezen op teg ; maar zy waren noch niet ber / twanneer zp De Bitther- 
geenen ontmoeten / die Den dooden Biſſchop dzeoegen ; inboegen dat 3p gez 
zamentlijk een weinigſe na middernacht weet fn”'t Bloofter Kwamen. Cerz 
ſtond wierd het lichaam mm de UHerk op eentapijt/ die op De bloer lag / uitz 
gefirekt met het aangezicht naden Altaar. Men ontſtak ook te gelijk cen 
menigte ban wag-kaarfen/ en’t overige ban de nacht Lerpoogden twee 
Monniſien malkander in bp den doode te bidden, Wen dag aangelomen 
nde / zeiden den Aardsbiſſchop / de Biffchoppen/ en alle de Becftelijs 

Ken/ Den Dienſt der dooden / ‘tgeen Weleen uur Duurde / en ten efnde der 
diſſe bracht men ’t lichaam bp den Altaar / zullis dat de boeten Daar tes 

gen aan raaſiten. Daar na lichte men De doelt op / welke ’t hoofd bedekte; 
en Den heiligen olp Daar gebragt zijnde/ (meerde hem den Aardsbiſſchop 
Daarmede op zeg plaatfen/ zeggende peder veig eenige gebeden. Dit gez 
Baan zijnde / bedekte men ’t hoofd weer/ Waar op zp altemaal aan't bide 
Ben gingen / dat omtrent een halfuur duurde. Deeze eerfte plegtigheden 
nu aldug een einde genomen hebbende/ ging men uit De Werk met Wrazifen 
en Banen / en alle de bpftanderg hadden een wag-kaars ín de hand. oen 
Ben oberleedene voor bp gedragen Wierd/ fla hemeen Biſſchop een papier 
fn de rechter hand / waarop deeze waozden gefchzeben ffonden ; Ik ben vaa 
den Vadergekomen, en ikkeerweertotden Vader, Pervolgens wierd bra 

_na’tgraf gebzacht: 't geen op cen hlein bergje was dicht bpet Rlooſter; ent 
Bebbende hem op de kant han De huil geleast / gingen zp Weer aan — — 

N 
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bat omteent een vierdendeel uurs duurde. Midlerwijl daalde een Biſſchen 
inde kuil / en alle de fteenen/ Die hp daat tn bond / weg Werper.de/ maake 
te hp deplaatgeffen ; waat na men ‘tlichaam/ (neen groot laken gewone 
den / Daar in liet dalen. Chans ſchikte * ben Biſſchop volgens hun ge⸗ 
woonte / lichtte hem't hoofd een weinigfe hooger / en keerde Gem met bet 
aange3fchtna’t Boften. Dervolgeng nam den Vardgbiffthopenaliede bg: - 
ffaanbders ieder cen hand vol aard Welke den Aardsbiſſc hon wijde/ en ze- 
toen aan den Biſſchop geebende / ſtrooide die ze ober ‘tlichaam. Eindeljſe 
en * Siſſchop weer uit De kuil / waar na de zelbe terſtond met aacde 
geuu teerd. í af OVEREEN: OCOEE 
Een half mil ban Nakfvan bind men een ribier / Die zich in den A 

kwergt; men tcekt ’er ober langg een ſteenen beug vantwaalf boogen / 
Wel’er gemeenlijk maat weinig waters iníg ; maar Wanneer de ſneeum bes 
gint te fmelten / of Dat 'er ſterke regenen ballen / ſmeld hp zoa geweldig / 
Dat deeze Bzug zeer noodzakelijk ig ; want men zou ze dan niet honnen doogs 
waden. Ineen weide / Die op deeze bꝛug volgd, ig een fontein / welkerg 
water laaum ig / en Die kracht heeft / Bat het De geenen / die er ban dzin⸗ 
Ken / weeklijbig maakt. t Is bp deeze bug / Dat den Eol-meeker han 
Nakfúivan de rechten komt invorderen / wanneer de Karavaane tn de Sta 
niet ſtil en blijft / welke rechten boor he beiltgheid der wegen betaald woz⸗ 
Den. Dit gefchieb op berfchetdene plaatfen van Peren, zonder dat men 
De (toopmanfchappen bezigtigd. De Gouverneurs moeten / ieder in zijn 
gebied / Daar boor verantwooꝛden / indien de zele geftoalen Wozden ; het 
geen de wegen ín Perfien , ober al zoo veilig maakt / Dat men niet ban nogs 
den heeft / zoomen met en Wil / metde Karavaanetereizen. 

‚ Pan deezen brug / Die zao dicht bp Nakfivan is heeft men tot Zulfa toe 
taat een dagreis; doch bermitg Deeze Stad gantſch berwoeft legt / lege⸗ 
ten de Karavaanen gemeenlijk bijf honderd treeden aan deeze zijde op Den gez 
teer ban een citer. 3 — pee ni: 

‚ Zulfa, ’t oude Baderland der Armeniers / welke “ha-Abas ín Perfien 
Bracht/ legt tuſſchen twee bergen / daar den Aras paſſeerd / Die aan ieder 
zijbe zeer weinig lands laat. Mpbegint geen fchecpente dragen / alg twee 
mlen/ of daar omtrent / daar beneden (want boben kan bp naauwelijkd 
vlotten beedzagen)en / gelijk het Land hier daald / en ſich in blakteng uitz 
ſtrelit / zijn er geen klippen meer te vreezen / en dendoop deg riviers 18 gez 
eufter. Hier plachteen ſchoone fleenen brug te weezen / welke Cha-Abas aff 
Deed bzeeſien / gelijk ook De gantfche Stab verdelgd. wierd / om den Cur⸗ 
ken niets telaten. Noch door tgeen/ Dat ec overgebleeben is / noch 
Door deë Stads gelegentherd / kan men beſpeuren / dat ze aait eenige fra 
heid gehad heeft ; want de gebouwen / Waar. han De ſteenen zonder. eenige 
bouw-kunftop dert ander gehoopt waren / geleeken meer na kelderg / alg 
na huizen. @mtrent de Stad ziet men nach eenige Armenifche husge⸗ 
finnen toonen / die daar zoetjes vaar zich heen leeven / en derwaarts ges 
lokt zijn daor De vruchtbaarheid deg Lands. _Kogia Nazar een Der boog: 
waamfte Armenters / Die wit Zulfa geſppooten Waren / Door den —— 

adh É 
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Det zeer magtig geworden zijnde / en eert groot aanzien verkreegen hebben: 
De hp Cha- Abas en bp Cha-Sefi zijn nazaat / Die bem Kelonter maakten / 
dat '& te zeggen Hoofd en Bechter. des Armeniſche Bols / deed ten wel⸗ 
ſtand ban zijn Baderland twee groote Karvanzeras bauwen / Welfe men te 
Zulfa aan beide De zijden des cibierg ziet / Waar aan hu moer alg bande 
duizend kroonen vecfpilde. Zijn twee fchoane Werken / doch doo zijn 
doed zijn ze onvolmaakt geblceben. iest 
„Gen half mijl aandeeze zijde ban Zulfa eer meneen bloed overtrekt / Die 
zich in den Aras werpt / han men twee. wegen nemen / om te Tauriste hae 
men. Den een ſtrelit ter vechter Gand.na’t Zuid-Doften/ en den ander 
ter: finner ha tnQoozd· Ooſten; doch de Karavaane neemt deeze laatſte weg 
ooit / hoewel ze niet Tanger valt alg d'andere / vermits ze Lal rotſen cu 
anke is / die de boeten ber Kemels bederven. 5 
„De Karavaane Deeze Vloed / Daar hier voor ban geſprooken is / oberge⸗ 
twakiken hebbende / (laat zich tec neet op den oever Landen Aras , melite 
men deg anderendaags tefcheepoberbaartt. Zulfa laat men aan Be rech⸗ 
ter hand leggen ; want de Karavaane komt daarnet in / Daos Dien men twee 
f-Drie mijten ver een zeer kwade / of / om beter te zeggen / geen weg en 

beeft Na twee vuren teekkeng / paſſeerd men dicht baa2 bp een Dory / 
ugiak genoemd ; daar na komt men in heiden met hooge rotsen omringd ; 

en Beezen dag Lind men geen ander Water / alg dat ban een klein fonteintje; 
maat dit water ig ban een zon Kwade ſmaak / Hat'erde beeſten zeike naan: 
welijſs ban drinken konnen. 
Den volgenden dag trekt men Door een effen / maar zeer Woeft and / 

daat men niet anderg en bind / alseen groote beriatene Karvanzera, hot 
wel men ’er beel gelds aan te kaften heeft gelegt / en Dat ze gebouwd zn ban 
fchaone gehouwene ſteen / welkte men daat ban zeer Der heeft moeten bzen- 
gen. Dandaar komt men zich te legeren te Marante, bermaard Door het „ Begraaf- 
graf ban Noahs bzouw, Deeze plaats ig niet groot / en gelijkt cer eenn Dof- Hoon, °° 
fehagie algeen Stad; maar ze ig zeer bermaktelijk gelegen in’t midden ban vrouw. 
een bench bare vlakte / „Die hol ban wel bevolſite BDoruen is. Deeze vlakte 
ſtreſit zich echter niet berder uit alseen mil rondom Marante; Want al het 
Andere Land daar omtrent ig bp na woeft.  Iretteminis’t niet t' eenemaal 
onnut / vermits het / alg zijnde cen geſtadige heide / voedſel boorde Grez 
mels beſchilit welke men Daar boor De Karavaane optrekt. Dit ig di oor⸗ 
zaalt/ dat men te Marante en te Sugiak zulk een menigte ban Kemel-hou⸗ 
ders heeft. bct 
Ban Marante komt men zich daags daat aantelegeren een mijl ban So- 

phiana teen woud /-Daar Het water gautſch niet on Deugd / na dat men 
dao? een bermengd en genoegfaam woeſt land getrokken heeft / daar men 
niet anders en bind als een fchoone Karvanzera ineen balen. Sophiana is Sophianas 
een vedelijk-groate Stad / die men. niet-wel bezien kan / of men moet ’er 
Binnen in zijn / ter oorzaak Der menigte tan boomen /-Die- ops de ffraaten en 
rondom geplant zn / 't geen baar eerde gedaante van een boſch alg van 
BeBtadideefk:o :° crt ina \ciodon MIE — 
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Komfttot Des anderen Daags / Die De tiende dag ban de gewoonlijke tocht ië / 
Vautis. Romt de Karavaane , na grodte/ ſchoone / en vreuchtbare blakteng dooge” 

getrokken tehebben / te Tauris. Deeze blakteng zijn doorſneeden dooz 
verſcheidene hlieten/ Die uit 't gebergte Der Meden han Be noo der kant hoz’ 
men; maat ’t water Daat ban en iS niet eben goed/ en men beeft ’er zelfs 
onder / daat men niet ban Defnken kar. — —— 
Half wege tuſſchen Sophiana en Tauris is een heuvel / ban Waar men ’t 
Foht ober alle deeze ſchoone vlaſttens heeft. it is de plaats / dDaac’t 

eger van Sultan Amurat zich ter neer floeg / / wanneer hp Tauris belegerde. 
De tijding aan Cha-Sef Honing ban Perzien gekomen zijnde / dat Hp’ 
verbrand had / en Dat hp met ober De honderd duizend mannen herder lans 
dewaart in kwam trekken / zeide hp zonder zich eengt’ontzetten/ dat men 
het maar moeſt laten naderen / en Dat hp den middel Wel wiſt om zich ober 
d' ínbalten der Curken met weinig moeite te Wzeeken. Zp waren niet meer 
alg vijftten dagreizen of daar amtrent ban Ispahan , wanneer Cha-Sef alle 

se Leger de wateren / Die niet alg uit bronnen komen / en Díe niet alg doo, rioolen of 
van Amurat Qragten ín°tBinnenft ban Perfien, Daar geen rivieren sijn / geleid worden / 
van over de teeftond vooren achter af deed leiden; Waardoor het Curkſche Leger / het 
tooeoa geen de gantfche wereld fcheen te willen dwingen / binnen weinig dagen 
vergaardoor 0002 Dozft in zoo groote en dzooge Landen / Haar't zich t' enboozzigtig in⸗ 
dort, gewikkeld had / elendig kwam te fneuvelen. | 

ACHTSTE :, HO OFDSIERERE 

Befchrijving van Tauris, Manier van het bouwen der hui- 
zenaldaar. Wonder-fchoone Mosquee. Steenen ,daar 
men den dag door kan zien gelijkalsdoor glas, Brug bo- 
ven op een berg, en reden waarom de zelve gemaakt wierd. 
Geweldig-dikke Toorn. «Vreemde eigenfchap van het 
Meir Roumi, &c. | 

Befchrijving TE Auristegt op de Fangte ban 83 Graden en zo Minuten / en op de breeds 
van Tauris, te van go G2adenen 15 Minuten / ín een opene blakte / Daar men 

geen een Boom ziet / en/ uitgenomen ten Weſten / met bergen omringd, 
De herfte ig maareen mijl ban de Stad / eneen is er / Die Daar ten Rooze 
den bp na aanraakt / zijnde daar niet ban gefcheiden alg daoz een Aibier 
Pet Tand is goed / en vzuchtbaar in Granen / Erweten / Boonen / en 
meer Dlergeljke Dingen, Men geloofd / Dat Tauris 't oude maa ie 

oofd. 
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Waofd-Stad han ber Meden Rijk / en tig tegenwoordig noch een groote 
eu volkrjke Stad / gelijk d' aankomft-plaatg ban T'urkyen , Mufcovien 3 
Indien en Perfien zunde. Men binder cen oneindige menigte ban Boop: 
Heden en ban alderhande Koopmaufchappen ; maat inzonderheid Lan zj⸗ 
Be/ welke men daar tit de Provincie ban Gailan en andere plaat fer bzengt. 
ok deuft meu ‘er grooten handel met Paarden, Die'er goeden goed koon 
zyn. De Wijn / Brandewijn / en alderlei leeftocht / valt ẽr gantſch 
piet duur / en nochtans gaat’er meer gelds om alg op eenige andere plaats 
ban AGe, Derſcheſdene Armeniſche Buisgezinnen / die daar zijn tomen 
oonen / Gebben groote, goederen met den Noophandel abergegaard/ en 
erſtaan De zele oon beter alsde getfianen, 
Gen hlein riviertje / welkers water cedelijkk goed ig / loopt midden door 
be Srad h, Scheinkaïe genoemd / en Geeft Date bruggen / ieder ban een boog / 
ain ban de eene sijde deg Stads tot d andere te komen. Dit Nwiertje / om ’e 
te beter te noenien / is niet anders algeen waterloop of bitet/ Die fomtijds 

coote fchade doet / en anneer hp begint te f wellen / overloopt hp een ge: 
Bref vande Stad / met zodanigeen geweld / gelk of ’c door een groote 
Fibier veroorzaakt wierd. id —*— ch held 
De meefte Gebouwen ban Tauris zijn ban inde Zon gesakikene ſteen / 
en de luizen Der gemeene Burgers hebben meerendeelg niet meer als een / of 
ten hoogſten twee verdiepingen. ’tBak word plat gemaakt ; Doch van 
binten zijn ze berwulfd „en beſtreeken met Klepen daar onder gebekt ſiroo / 
‘tgeen men naderhand met kalk Wit maakt. Fen heeft 'er eenige Bazars 
of Ballen Laa? De Goopmanfchappen/ Die vedelijkt wel gebouwd zijn / en 
berfcheidene, zeer gewiakkelijke Karvanzeras, waar ban men’er met twee 
berdiepingen ziet. Maar de ſchoonſte van allen is ben geen / Dien Mirza 
Sade Intendent det Probincie ſedert weinig tijds heeft doen bouwen / bene⸗ 
vens een Bazar, een Mosquee / cn cen Collegie met goede inkomften. 
Den grooten Wandel ban Tauris maakt deeze Stad door gantfch Azie 

bermaacd; Want men heeft 'er geftadig Loopliedven uit Turkyen, Arabie, 
Georgie, Mengrelie, Indien, Mofcovien, et Tartarven. Maat Bazars, 
Awelfie overdekt zijn / zijn. altijd bol han alder hande koftelke koopwaten ; 
en men heeft ’er bnzonderen boorde Handwerkslieden / Die Daar Hun Wins 
kels hebben ; doch vermits'er zdo geweldig Heel Smeden/ en andere Am: 
bachtslieden zijn / die een onophoudelijk geraas maken/ heb ik nooit beel 
bermaakg konnen binden ín Die te bewandelen. 
Men ziet te Tauris noch berfchetdene overblijffelg ban fchoone Gebou⸗ 

‚wen rondom de groote plgarg en daar omtrent / Waar onder ook zijn bijf 
fchaane Mosqueẽn ban een ongemeene groote en hoogte / Welke men tee: 
netnaal berballenlaat. Pe wachtiafteen fchaarfte ban alte de geenen / die 

Manier van 
bouwen al- 
daar. 

Schoone te Tauris3jn/ flaateben buiten de Stad / op De Weg Van Ispaban; doch —— 
De Perſianen willen er niet inkomen / en houden ze boot onrem gelitt een 
Hietterfche Mosquee / vermits ze gebouwd is Dooz de Sounnis, Habols 
gers ban Omar. tIs een groot Bebout vaneen zeer konſtige ſtigting / 
en welkers booz-gebel / Die De Bzeedte ban bijftig tweeden heeft / met acht 
F | FR 2 EDS TS oenen pe 
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Doorfchij- 
nende ftec- 
nen, 

be gebouw behleed 
bien met fe * hos’ 

en Arabſſche letters in goud en hemels· blaauw BE he an ieoer ide 

heeft mien /er echter een tcp in weeten te bzengen. Becten tis 
Keern 8/ telg nien 

rondom loopt / met Deuren ont Han D'eene na de ld HE an / en de 

Boet ban ieder pilaar ban Dit affchurfel/ geen ban Wit tnatiner ig / ig 

nen / 
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rien / wellie de Zon / Wanneer hu daar opſehünt / rood Doet gelijken; en 
zelfg eenige tjd na dat hp al ondergegaan is kan men door deg zelf8 Weer: 
ſchyn dwars daor de ſteen heen noch leezen. Deeze foort ban teen is cen 
ſſag van Albbaſter / welke omtrent Tauris gebonden word. 
Accht regen ober deeze Mosquee / aan D' andere zijde beg wegs/ ziet 
memeem groote boopegevel/ Die aileen obergebleeven ig ban een Gebouw / 
tgeen men heeftlaten berwoeften. % Was de woon, plaats ban den Schec- 
Iman of Gzooten Prieſter … Dok waren bier berfcheidene Bad· ſtooven bp) 
Die inggelijkg altemaal berwoeſt zyn / uitgenomen eenigen / die men 
noch tegenwoordig onderhoud / en Die toenmaals De flechtften bau alten 
Waren 73 \ soer (590 0 zeg id beats: 
Oyp de groote plaats ban Lauris, en Daar omtrent / is een fchoone Mos: 
guee / gen Collegie/-en een Kaſteel / Welke men berballen laat, om dat ze 
de Sounnis Qabolgers ban [mar gediend hebben. _ Riet wijd van de zelbe 
plaatg {laat een Berballene Bech der Armeniers / alwaar zp zeggen dat 
S,Helena een gedeelte ban het waarachtige Bruis ſtuurde. Hoch ziet men 
een Mosquee / welne eertijds een Werk was gewijd aan Joannes den Doo- 
per ; D’ Armeniers gelooven / Dat een zijner handen Daar lange tijd bewaard 

De kapucijnen hebben te Tauris een vedelijk-gemakkelijk huig / waar toe 
Ben de plaats gekocht wierd dooz Mirza-Ibrahim, Intendent of Opzichter 
ban De Probintie en cen Jan / die / geen onderd’ Ooſterlingen zeer 
zelden gebonden word / een groot Liefhebber van alle fraape weetenſchap⸗ 
en was 

5 GOp de Meidar of groote plaats ded Stads heeft men eenige Lieden / Die 
lie avonden wanneer De Zon onder / ende alle mo2gens Wanneer hj op: 
gaat / een half uur lang een berbaarlijk gevraag met Crommels en Crom⸗ 
pettenmaken. Dier hoop trekken zy jaarljſis eenig loon / cn dit gefchied 
mallede Steden / Die onder ’t Bebied ban Perfien ſtaan. 
Nan be Moogd-zijde ter Stad uitgaande / ziet men terſtond een berg / die 

daar gamſch dicht bp gelegen 18 ; want de Awbier loopt maar tuffchen bei 
De. BVeezen Berg word Ernali-Zernaligenaemd/ en Boen op placht eer⸗ 
tyds een fcheone Armeniſche Bermitagietezijn/ Welke de Mahometanen 
{n een Mosquee beranderd hebben. Beneden aan den Berg ziet men eens 
Sterkte / en een Mosquee / die men berballen laat om dat ze door d' Otto⸗ 
manniſchen geboutod zijn. Insgelks gaat het met een Klooſter / 't geen 
een Weinigje berder op De Fant van een fleilteftaat; en Dicht Daar bp zijn 
twee Helders / Daar men eenige O2af-fleden in ziet / benebeng ettelijke 
matmete Kolommen/ dieteraarde leggen. In de Mosquee ffaan vak 
tenige Tomben ban oude Mediſche Honingen / en tgeen Daar ban overig 
f8/ betoond genoegfaam/ Dat het ſchoone werkten geweeſt zijn. 
@p den Weg ban Tauris na Íspahan pintrent eenn half mijl berder alg de 

laatſte Zuft-hoben ban de Stad / ziet men tuſſchen Berfcheiden Bergen / 
welke men ter vechter-Gandlaar leggen / boben op den heegfte / daar nooit 
water was / en daat het zelfs vand eenig water ge leiders / een Zn 
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ban biiftig teeeben lang welkerg boogen zeet fchoon sijn / maar bie allengs: 
kens bebat. tag eenen Mollah, bie ze bouwen deed / zonder dat ies 
mand weeten konde wat hy Daar mee voszhad; ende men Kan ban deeze 

Brug boven kant niet te Tauris komen zonder de gedachte Beug te zien / vermits Zer 
op cen Berg: geen andere weg is / en dat men ter vechter en ter flinker hand niet alg wa⸗ 

teren en ſteiltens heeft. NMaderhand kwam men uitzijn _bekente: 
niste weten / dat een enkele pdelbeid hem Dit werk had doen ondeeneemen / 
alzoo Gp berftaan Gad / dat Cha-Abas Den eerfté ban Dier naam te Tauris 
zoudekomen. Den foniug kwam ’er in der Daad eenige tijd daat na/ en 
ziende baten op deezen Berg een Beug / die nergens toe nut konde Weezen / 
bzoeg hy / Wie den geen Wag / Die De zelve had doen maken / en Wathy 
Daar mee ín den zin had 2 Ben Mollab, die den Koning té gemoet gekomen 
was / eu Die zich niet bet han zijn Perſoon vond Wanneer hÿ deeze braag 
Deed; Sire / zeide hy hem / Kheb deezen WB2ug niet doen bouwen / als om 
dat uw Majeſteit te Tauris komende onderzoeken mocht / wie ze had doen 
maken. Wier uit ſtaat het toel te oordeelen / Dat hp met Ditmacheige Be: 
5*— rij anders in Den zin Gad / alg den Koning te berplichten tegen hem 
te fprecken. A EE IEEE €10 
Ee: mijl van Tauris na de Weſt zijde bind men midden in een Geld een dik: 

ke Eoorn ban gebakkene ſteenen Kanhazun genoemd. Zp heeft omtrent 
bjftig breeden Diameters ; en / hoewel ze ten halven ingeſtort is / is ze 

Geweldig- hoch geweldig hoog. Men weetniet zeherlijk Doo? wien / of ten welken 
dikke Toorn. einde / Deeze toorn gebouwd ig ; maar verſcheidene Arabiſche Wetteren / 

die boven de deur ſtaan / Doen oordeelen / Dat het een werk der Mahome⸗ 
tanenig. In den jare 1651 was ’erte Taurisen baaromtrent een geweldi 
ge Nardbeeving ; berfcheidene Buizen wierden om ber geworpen; en deeze 
doon van beven tot beneden fplijtende / ſtorte een gedeelte ter neder / waar 
tan het onderfte Vervuld wierd. ERE 

Behalven het kleine Fiviertje/ ’t geen doos Taurisloopt/ blaeib'er noch 
een andere grooter een half mijl bande Stad, overde welkeeen vedelijk- _ 
fchoonefteenen Buglegt. Daar digt bn ziet men een Graf-ftede/ bedekt 
met een kleine Dom/ waar ín de Perſianen zengen dat de Zufter ban lman- 
Rizabegrabent8/ waarom zp Deeze plaats in een groote eerbiedigheid hou: 
Den. De Aivier / die onder de Brug doorloopt / komt uit de Bergen ban’ 
Poozden / en werpt zich in’t Meir Roumi, dartien of veertien mijlen van 
Tauris, Men noemd hem Aggi-hou , dat s te zeggen Bitrer-water , om 
Pat zjn water van ecn zeer lelijke ſmaakis / en Dat men er geen een bifch in 
en bind. Evencens ig ’t ook met het Meir / ’t geen omtrent bisftien mijlen 

Vreemde ej in De rondte heeft / en welkers water (gelijk fwart 18. De viſſchen / die 
genfchap Daar in komen met verſcheidene blieren / wellie Daar in ballen, Worden tet 
vanhet Meir ffond blind / en terr einde ban eenige Dagen blad men ze dood op den scher. 
Koumi, Dit Meir neemt zijn naam Lan een Perovintie / en ban een blein Stedetje / 

* Jee Roumi genoemd worden / en ig niet herder han Tauris alg tien 
of elf mijten. | 

_ Cen Zuiden bandit Meir op den Weg / Die na een blein Dtederje geleid 
OKO- 
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Tokoriam genoemd / ziet men een Deubel / díe allengskens afleont / en — 
welkers befte zijde een effene blakte uitmaalit / waar uit berfcheidene wellen. 
opkomen Boelen, Deeze fpretden zich uit na de maat Dat zp zich af wijde: 
ren ban de plaats / daar ze zich beginnen te bertoonen. Dd’ Aarde / Daar 

oberblieten / heeftiets bpzonderg / 'tgeen Wel berdiend Gier plaatste 
en; want ze is ban berfchetdenenatuuren, di Eerſte aarde/ die men 

opligt / diend tot lalk te maken; Die Daar onder legt / is een gatigeen 
fponfiagtige ſteen die nergens goedtoe is; en De geene / welſie men daar 
na / gelifteen darde laag / bind, is Deeze fchoone/ witachtige / en dooz: 
fehijnende ſteen waar door men den dag gelijkt alg doo? eeu glas Kan. zien / 
en Die wel gehouwen zijnde tot cieraad der Luizen verſtrelit. Deeze fteen ig * teen, daar 

nden dag 
eigentlijſ niet anderg alg een ſamenſtremming der Wateren Lan deeze Mel: toor Kan 
len / en men beeft er famtijdg gewormte in geſtremd gebonden. Wen fen, gelijk 
Gouberneut ban de Provintie heeft eend een ban Deeze ſteenen boor een door Glas. 
groote rariteit aan Cha-Abas gezonden / Waat in men een Haagdiſch zag / 
Die de langte ban ven boet had. _ Op zekere plaatfen dee Probincie ban 
Mazandran „ Daar de Yiaspifche Zee ’t Diepft fn De Wanden ban Perfien 
loopt / bind men ook Lan deeze ſamengeſtremde ſteenen; maar in beel min: 
Der menigte / alg-omtrent het AReic Roumi, 

NEGENDE HOOFDSTUK. 

Vertrek des Schrijvers van Tauris. Befchrijving van Arde- 
vil, Mosquee, daar Cha-Sefi in begraavenlegt. Graf 
van Cha-Sefi. Gelegentheid van Kasbinen Kom. Schoo- 
ne Mosqueevan Kom. Graf vanSidi-Fatíima. Stieren- 
gevegt onder den naam van twee Profeeten. Muur van 

_Cha-Abas, Aankomſt tot IſlpMRahan, Hoofd-plaats des 
Rijks van Perften, &c, 

W Btrokken ban Tauris, na daar eenige dagen ſtil gebleeben te Dele vs van 
ber / opden rr Qovember / am onze reig na Ispahan boost te zetten/ Tauris. 

ar tocht men gemeenlijkk met de Karavaane op bier-en-twinttg dagen rez 
end. 
Den eerften dag trekt men ober Hozze Bebergte / en bind bier mijlen ban 

Taurisgen der fchoonfte Karvanzeras ban gantſch Perfien, wellte Cha-Sefi 
heeft Boen bouten, Deeze Karvanzera ig zeer gemakelijk / en heeft zoo 
Beelruimte/ Dat er honderd Perfaanen mes Gun Paarden/ bekikaamelik 
in huis beſten konnen, Den 
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wen tweeden dag daaldmen ban een ongemakkelijk gebergte / en daar 
de weg geweldig eng is Beneden aan dit —5 dat de Kooplie⸗ 
den van twee wegen een konnen kiezen om zich na Ispahante-beeboegen / 
waar in een ieder zijn neiging of De gelegentheid zyner zaken volgd. De 
geenen die De gewoonlijke en rerhte weg Willen bolgen door De Steden Kona 
en Kachan, {aten ter flinker hand een pacl/ Die de twee Wegen ban den an⸗ 
Der fchefd; ende de geenen / Die daor Ardevilen Kasbin twee andere brave 
Dteden willen trekken / laten den poel aan de rechter hand / en neemen t 
langs ’t Gebergte, Dan Tauris tot Ardevil heeft mers niet Beel minder alt 
twaalf mijlen ; en ban den poel af ig t Tand zeer goed en gemakkelijk. anr 
doogtetrehken. — } SAT adt, Of ESE CE Ee 

Befchrijving _ Ardevilmíet wijder ban Tauris af gelegen zijnde / is op eenige minuten 
van Ardevil, na op de zelde graden ban langte en han bzeedte. — Deze Stad ig zeer ber: 

maacd / 300 Door de groote en eerfte aankomt Der Zijden / welke uit de 
Provincie Ban Guilan komen / daar ze dicht bp gelegen is / als om het Graf 
ban Cha-Scfi den eerſten van die naam Yioning ban Perfien „en ban andere 
Piinfen van zijn Buig. Detoegangen van deeze plaats zĳn. zeer verma⸗ 
Relik / alg beffaande uit faanen ban grooté Boomen / opeen zekere afſtand 
banden ander geplant. Zo is ban een matelijke grootte / en gelegen ín 
een ſchoone opening tan gebergten. De huizen zijn ’er Ban aarde gebouwd 
gelijk ín alle d'andere Steden ban Perfien, en De ſtraaten zeer ongelijk / 
morſig / en eng. Daar ia'er maar een inde geheele Stad / Dieredelfik 
fraapis / aan welkers eene einde de Retk Der Armeniers ſtaat. Een klein 
ribiertje loopt midden door de Stad/ tgeen uit het gebuurig gebergte 
ſpruitende / zyn loop van 't Ooſten na ’t Weſten neemt. Men berdeeld dit 
in verſcheidene gragten our de hooven te befproejen, Op eenige plaatfen 
heeftmen ſchoone Bomen geplant / Diet geficht verheugen / en De Stadt 
zeer aangenaam maken. De Meidan of Marht is vep groot / doch lan: 
ger alg beeed / cn een fehoone Karvanzera, Welke den Kan heeft boen bou: 
ven / koint aan Get einde vaneen derzijden. Behalben deeze zin er noch 
andere bzave Markten op andere plaatfen ban de Stad / Waart buiten 
rondom men ſchoone Baden ztet / inzonderheid Die ban Ben Honing / daar 
men na toe gaat Door een fhoone en lange Laan ban bierrpen Boomen/aan 
welkers einde men een groot Portaal ontdekt / t geen Daar ingang in geeft. 
Hoewel de Landsdoutwe van Ardevil gaed voor den Wynſtol ĩs / ziet men. 
er echter geen / en men maakt geen Win / als wel bier of bijf mijlen her 
bande Stad. d' Armeniers / Diet’ Ardevil woonen / Gebben er alcijd cen 
goebe voorraad Han; maar daar is geen plaats in Perſien, Daat men 300 
zorgbuldig moet zijn om 3'et inte doen Komen / en zelfs om zete drinken 
“t geen men ſteels wſe moet boen/gelijk of’teen grouwelijke misdaad was 
welk bedwang een uitwerking ig ban De Mahometaanſche Duperftietes 
want de Herſianen hebben een zoo bpzondere eerbicdighetd voor deze plaats, 
Bas — zonden te zondigen / zoo ze toeſtonden / Dat men er opent⸗ 
jk Wyn dronſt. | f Std 
Men komt uit gantſch Peren in Pelgrimagiena't Graf ban mijer 

f geen 
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% geen bj ben grooten aankomft ber Zijden gehoegdzijnde/ Ardevileem  Mosquce, 
betaanstenlgjhfte Steden deg Fijkgmaakit. De Mosqũee daar hp in be: 524: „Cha 
graven legt/ ig ban beefcheidene Gebouwen vergezelſchapt / Welker (nz graven tege. 
gaug op Den Meidan komt / Die ten Zuiden dao? cen groot Poztaal daar 
ãan baſt is. De deur (8 kruiswijs met pere ketenen / aan dikke ringen 
baftgemaakt / behangen; en wanneereen mis dadige daar met zijn Gand 
aanraken / en in den eerſten Hof of plaatg kan komen /18 bp in veiligheid / 
en men mag hem daat niet bangen. t Is een grooten Hof / langer alg 
hzeed / en daar buiten / ter zfjde die op Den Meidan uitkomt / Heeft men 
fange be muur Winhelg boo, Dinkelierg / en Ambachts· lieden gebouwd. 

Ban deezen grooten Dof komt men ín een tweede ban minder uitſtrek⸗ 
hing / enmet platte fteenenbebloerd/ boor welkerg midden een vliet Loopt. 
Men treed baar ín Door een groote deur / Welke ter flinker Gand ín den boek 
banden grooten Bof ftaat / en even gelijk D' eerfte met pzere ketenen kruis⸗ 
tbs behangen is. Deeze brengt u terſtond onder een Galdern / Daar op 
be manier ded Tands geoote balkong opgerecht zijn / waar op men bers 
ſcheidene Perfoonen siet / Pelgrims of andere lieben / Wellen de Kwade ge⸗ 
ſteldheid hunner zaken verplicht beeze toeverlaat te zoeken. 't Is te deezet 
plaatfe/ baar men/ eer men berber gaat/ sijn begenen ffok obergeeben / 
eneen Moullah , Die baar altijd met Boeken is/ (erg vereeren moet. 
In deezen tweeden Hof / baar een bliet Door loopt/ Zijn aan d' eene zijde 

be Baden / aan d’ andere be Fijft-en Koorm-Zolberg / en ter flinker band 
aan'teínde ban ben zelben Hof een kleindeurtje/ 'tgeen ter plaatfe leid / 
Haar men alle dagen deg abondg en des morgens aan d' arme lieden De Harz 
ninglijke Walmoeffen uitdeelb ; ‘tgeen vecht tegen ober De Vieuheng gedaan 
wozd. Dit deurtje ig met zilvere platen bedekt / en ín Deeze Keukens beeft 
men bijf· en · twintig of dartig Fourneizen / inde muur gemaakt / met zoa 
heel ketels / daar men een menigte ban koft ín geceed maakt / zoo boor bar: 
me lieben / alg boo: d’ Officiers ban De Wosquee. Terwijl men deeze uits 
deeling doet / zit den Meeſter · Koſt / bie over alle d° anderen gebich / ineen 
ftoel met zilvere platen oberdekt/ en flaat acht bat alleg ordenteljk gedaan 
Kord, Alle dagen doet hp be Lijftmeeten/ en de Koſt in zijn tegenwoor⸗ 
digheid ín ſtukken fnijben ; en alles word in Dit Honingljk Buig met zulk 
een order verticht / dat bet te berwonderen ig, , 

Een einde van De Galdery, welke op Den eerſten Dof volgd / sijn twee 
beuren / d'eene naden ander / ban een matelijke groote/ alle beide met zil⸗ 
bere platen aberbekt / welke ingang tot een bedekte weg geeven. Tuſſchen 

deeze twee deuren ziet men ter cechter handeen kleine Mosquee / baat ceniz 
ge Gzaf-fteden van Perzfche Leeren in zijn. Wanneer men de bedelite weg 

orgegaan is / treed men in een Kleinen Hof / alwaar tet Mnker- hand de 
tig ban be Mosquee / in welke de Graf· ſteeden der Printers ban der 

Honinglijken Buize ban PerGenzijn. Men moet zich wel wachten ban ops 
Ben Dozpel ber denten te breeden / bie gemeenlijk met 3flbete platen oberbekt 
ig; Want Dat ig cen misdaad / die niet als door een zeer ſtrenge kaſtÿding 
geboet kan worden. Chang treed men Eijs een Kleine gang / Die ad 
si u u 
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Beuk Der Mosquee leid / welke zeer tijkelkt ban Capt ter beesien is / en’ 
rondom de welke Teſſenaars met grobt ore Boeken (taan, waatinde Moul- 
lahs of Teeraars det Wer geftadrg lezen. Gen einde det zeuk / Die met 

£ van Grooten is / 18 cen eine achtgarkige Dam be a gelijk Bet v: liosr ran eert 
cen) Berkt / in welkers midden het Bzaf van: Cha-Sefi ig. “IS Maar ban Bout, 

maar wel geweekt / en zeer heerljft legt. Ober eft De hoogte 
een gemeen soehe —— en bgn — na ind, 5 [Waar 

fend hout / —* tt —— See —— gege — | 
fen; — Ee elde niet / also op groote el) Dagen. ha 

bm / waar m het Graf van Cha-Sefig / nm andêr een’ 
Klein berwulft / ’t geen een ander Graf ban een Derick * ipt; 
ndr naam ni tegweeten Kannen kòshen ú mager 

wet: lenen EEE zjn — ban. neon San Sk en Ban, 

APostuee van Taur k 
@mttetit — Ried meedere ande Graben / * nde * 
Waardig zijn / en welker overblijfſelen noch opp dert tegenwoordigen Hag: 
toonen / Wat moeite en koften men aangewend heeft omndeehnemmen ten’ 
heerlijk week te beerijken, Gen bierdendeel mijls van de Stad ziet map 
iosquee / daar de Graben deg Daders en Moeders ban Châ-Sefi in 
Deeze Mosquxe is een tamelijk-fraat Sebouw / en heeft zijn Euit 
——— Jin — een een ſchoone vrver van klaar water 18 / ‚ daar.n men 

ifchin voed. 
Ardevil ig níet alleen beemaard door de Boninglijke Gꝛaf · ſteden die 

Binnen haar omkering zijn / en dooz de Pelgrimagien / die wit alle de Pzo: 
bincien ban Perfien derwaarts gebaan worden / maat cok wegend den 
grooten doortocht ban Zyde narabantn welfie ſomtijds tot at ht 9* 
gen honderd nemels klimmen. Gelijk deeze Stad niet bet von Guilan’ 
legt / waar ban daan een meitigte ban Zijde kam / en bant Land ban 
Chamaqui, daat de zelde ook in oberbloed ban daan gevoerd word / en Dat 
ze den doortocht Deezer twee plaatsen na Konftantinopolen, en na Smyrmá 
is / heeft men er altijd een groote —— van —— ge 
bind’erookh/ gelyn te Tauris ,-aldeehande Koo pw 
Pan Ardeviltot Kasbin ig het Tand redelijk hoed ndzietot Drie 

ban bieetot biet mijlen / bind men Kieine twiettjes / die uitt Bebe 
ban t Noorden komen / en Die d' aarde bebogtigen. De Karavaane verl 
gemeenlijk vijf Dagen ban Ardeyil tog Arion, Gan Arien — 
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ban Taron tat Kasbin gok twel. Een half mijl aan deeze zijde. ban Taron 
trekt mert langs een —— — eRibier/ —D mijlen 
aan geene zijde vind men Kalkal. 
Arion is een Klein Stedctje ; Taron en Kalkal zin tee groote Bieten; P 

fe 
Q „endaar meê Je it re lit. 7 

it Kalkal gt Hek ‘men zie ie uuren Booz een blafite/ die aan een 
* gen? welke men met minder alg in dier uuren kan oberho⸗ 

en; ak balk 30û geweldig ongemakkelijk / dat de Waarden en Hun. 
ezels baat konnen klimmen; maar wat de kemels 

— 5 ad aat echter zeer verdrietig en bol ſteenen ig / 
Ee en/ en — Ada ig wel van dzie of iT: ; et tit 

— /daar men zich wat 
uſte ‚Dog * met — maar, De 

à 13 : — inten. dd cen. groote, / „waar. ban de 
en lag l u zeven / Welk 
— ee od eselfi le Aas aa ried Shen 

ren / rt ä in tuinen. 
GOEDE ras se me nae en — 

root en gemakhelij b' Inwoonders n altemaal. ome⸗ 
—5 — erom TE de doch beezcn zijn 

— TR baar een Kar- 

| tt A 
ag: mening gels booe ——— en nane⸗ 
— — Ader 

elegen / en daor r n een fchoone bliet 
Ì — Gd aarom 

ht 
eſprogſten 18 / nn zomen voegen. 
— 5— — — beg, 
pa geen ander wa half klerk zij ien / uitge⸗ 

—— en bie cedelijk ob nn an Denghe 
— en een fc Karvanzera „en baie mijlen A ——— fiaande 
Rb streden. ban’ een Da oep els tert zuiden tuſſchen eenig gebergte / daar 

bes witte en roode wijn watt. Ban deeze Karvanzera tot Sava zijn raar 
ĳ uren érelikeng boorde Karavaane. 

Ps 
N n 2 ik 

zijn maat bees Bae plaatfen in ganefch Pesfien „ Daar Olijven wats, 

ndén boet doot een andere weg heen / die weleen 

Kasbin. 
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Sava {geen gacde Stad tn eert vzuchtbaare blakte en vol Dorpen. Waer’ 
meeften handel beftaat in Kleine belletjeg van graauwe lammeren / welker 
tol zeer aardig kruld / en daar men peltern Van maakt, Cwee of baie - 
mijlen aan geene zyde ban Sava is Get land redelijk Wel bebouwd; en na een 
rivier een half uut ban de Stad obergetrokken te hebben / vind men twee uu: 
ren verder een der fchaonfte Karvanzeras ban Perfien, Dan daartot Kom 
heeft men noch zeben of acht uuren te trekken doop drooge landerpen en_ 
—9* en Meid een half milban Kom íg’t land goed / en Lan groote 
ugtbaarheid. IE 
gere geen dee grootſte Steden ban Perfien in een blak land / en F 

overvloedig in rjſt. Ook waſſen ’er goede vrugten / en inzonderheid 
groote en iũtſteeckende Gzauaat-appelen. ’% Heeft maar wallen ban aarde 
met kleine tooontjeg zeer Dicht bp malhander; en hoewel’er de huizen ook 
maar ban aarde zijn / zijn ze daarom echter ban binnen niet minder nèt en 
zindelijk. Wand’ fnkomft ban De Stad trekt men langs een fleene bug 
ober een ribier ban waar ter vechter hand keerende bind men op een zeet 
fchoonekaapeen Karvanzera, Die wel gebouwd en zeer gemakkelijk ig. _ 

% Geen er 't aanmerkelijkftte Kom is / igeen groote Mosquee / Welke 
De Perfiaanen in geen minder eerbiedigheid hebben / alg Die ban Ardevil. 
Men ziet hier de Braven ban Cha-Sefi, en ban Cha-Ábas dentweede, en’ 
dat ban Sidi-Fatima dochter ban Iman-hocen, Hie den zoon Wag ban Ali 
en van Fatima Zuhradocijter ban Mahomet. De groote Deut ban Deeze 
Mogquee ftaat tegen ober een plaatg/ die meer lengte alg 5* heeft / 
baar cen Karvanzera en ettelijchie winkels zijn / welke ban buiten eenige 
feaatheid hebben. Een der zijden ban deeze plaats ig gelijk geflooten met 
een zeer laag muurtje / Waar ober men het Kleine Mibiectje ziet / / t Welke 
men langs een Bzug / Daar de zelve plaats komt eindigen/ paffeerd. Op’ 
het groot Portaal der Mosquee ziet men een Gefchrift in goudene Tetters 
totlof ban Cha-Abasdentweede. @erftond treed men ineen Hof / Dielan- - 
ger alg breed is / en welke men een Tuin zoude honnen noemen / dewijl 
aan —* * zijden ded middelegangg/ Die bebloerd is / ſchoone Bloemn⸗ 
gpatken zyu. Poe, ad 
In deezen eerften Hof ziet men tet ſtinher hand bp den ingang etrelijke 

lefne Bamerrjed/ Daar de geenen, Die d' aalmoeffen ontfangen / welke 
men dao? de ſtigting der Mosquee baar alledagen uitbeeld/ hun portie ko: 
men eeten/ waar na zp zich weer bertrehhen. Deeze zele Mamertjend 
Dienen ook tot bap-plaatfen aan de geenen/ díe hun fchulden níet kann 
Betalen/ gelkin de Mosquee ban Ardevil; maar deeze bap-plaatfen zijn 
niet gelijk d onzen / Daarde geenen / die hun toeblugt decwaarrs neemen / 
op hun efgene hoften moeten leeben. In Perfien gaat bet gansch anderd ; 
die t ongeluk hebben dat hun zaken tot een flegten (taat berballen/ en ich 
ín deeze bzp-plaatfen bergen konnen / worden uit D' inkomften der Mos 

quee geboed / en Derhalven boo, hun onderhoud niet bezorgd zijnde / bin: 

Ben hun WDrienden beter gelegem heid om bp verloop ban eenige tjd met hun 
Parrpen ober een te komen. à 
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Ban den eerſten Hof gaat men in een andere / Die grooter en t° eenemaal 
Bevloerdbis; en van deeze in eert darde / Die bieckantigh ig. Men treed 
daar in door cen Deut / Die teneinde baneen breede galderp. {kaat ; en Dit isk 
de plaats, Daar De wooningen der Moullahs of Beteſters dee Mosquee / * 
zyu 
* deezen darden hof klimt men langs een ſteenen trap ban tien of 

twaalf treeden veen vierde Doo? welkers midden een vlietje Loopt / ’t geen 
geftadig gebuld woed dao, kleine geutfeg Van loopend water / ’t welk baar 
in valt / en dat zich doorandere geuren oftioolen/ Welke 't water op ver⸗ 
fcheidene plaarfen ban dit groot gebouw gaan geeven / nade maat / dat het 
ontfangt/ weer óntlaft. In deezen hof zijn eenige gebouwen / en een Der 
zijden ig bezet dooz De Door-gebel der Mosquee / Die niet onaangenaam ig. 
% Zijn drie groote deuren / Waar boor eert muuttje fEaat ban een mang 
hoogte / 't geen ruitswijze doorſneeden iß Wen dorpel ban de middelfte 
Deur is bebe met een zilvere plaat / en tuſſchen deeze drie Deuren en die van 
den Barn der Mosquee ziet men berfcheidene Moullahs of Teeraars / Die 
boeken inde handen hebben / daar ze zonder ophouden in leezen. 
De Mosquee zelve (geen achthoekig gebouw / en aan teber hoek is een 

Klein deurtje ban aBooteboomen-bout gebernigd met graauw en geet. 
% Graf ban SidieFatima klein dochter ban Mahomet, flaat in ’t diepſte Det. Graf van si- 
Mos quee / zijnde er tuſſchen dit Grafen De muur niet meer plaats / alg ai Fatima. 
daar een man doorkangaan, t Is omringd met een groot zilberen heft 
van zeftien boeten ín’E vierhant / welkers tralien rond / en ter plaatfe / 
Baar ze over malkander leggen /‘appelswize zijn. - Dit alle geboegd bp 
hee licht, ’ geen uit een menigte ban goude en zilbere lampen komt/ han 
nieranderg algeen zeer fehoone werking voortbrengen. -’t Binnenft der 
Mosquee tot de verheffing der hoeken banden achthoek/ Welke den Dom 
onderſchraagen / Beftaat uit pethen ban een ſthoon bernig ban berfcheidene 
holeuren; enden hoebel banden Dom / gelijk ook ’ gewelfſel ban t por⸗ 
taal is op zijn Mooꝛſch met gouden hemelsblaauw gefchilderd. Wan ieder 
3fjde der Mosquee / en Dicht bp de plaats / daar’t graf ban Sidi-Facima is / 
ziet men eert groote zaal / Daar Men aan Den armen De Roninglijke aalmoefz 
fenuitdeeld. Dan dít Graf keerd men ter vechter hand na cen trap/ die 
Daar omteent bijf-en-twintig of dartig treeden ban daan is / en deezen trap 
Heeft zelfg een deur / Waar boben noch eenig geſchrift tet cere van Cha-Abas 
dentweedenftaat. Wanneer De deur geopend is / ziet men de plaats / 
daat’ lichaam ban deezen Voníngrufl; en dooreen andere getralyde deur 
ontdekt men onder een kleinen Bom bet Braf ban Cha-Sefizijn Dader / 
’$ geen met een er laken bedehtig, Men werkt noch tegenwoordig gez 
Radíig aan het Graf han Cha- Abas, t geen men zeer heerlijk wil maken / 
en ’tbolf det Mosquee wiſt ons te ſeggen / Dat Get gewwelffel ban den Dom 
ban binnen met zilvere plaaten bekleed zal worden, 
Ge Kom gehomen zijnde / gingen wp huisbefting neemen Inde Karvan- 

zera; en’t was noch geen tiwee vuren Dat bop baar geweeſt waren / Wan: 
neer wyeen menigte ban bol ieber * t * Boos bp de deur Jagen eng 

n3 en 
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wen / waarop inggelijkg alle be geenen / Die in De Karvanzera waten/ hen 
halgden. Cerſtond deed ong De nieuwsgierigheid braagen /- Wat d'oor⸗ 
zaaft Daar ban macht weezen / Daar men ons op antwoordde / dat men bee: 
‘zen dag al over lange tijd tot een groot ſchauwſpel gefchikt had/'t geen be⸗ 

Stieren ge· ffaau zoude ín De twee Profeeten te Doen vechten / en dat het tijd was om 
vecht 3375ich ter geſtelde plaatfe te vervoegen / Hermits den fieijd. zoa terftond cen 
van twee GAnvAng zoude neemen, ” Demijlnu ong voorneemen was zoa heel kennis 
Profeeven. teneemen/ als t ong mogelijk zoude weezen/ ban de zeden en gewoonten 

des Tands / Wilden wo Get ſchouwſpel zien / Daar men ong ban fprakt/ en 
derhalben ons derwaarts begeeben hebbende / bonden wp de Markt / die 
al bep groot ig / zoo bol bolkg/ dat wy groote moeite hadden om tot in het 
midden / Daar ’tgebegt van twee tieren gefchieben zoude / door te: dine 

“gen, Gen menigte van Boorfemakerg in twee benden verdeeld beſſoegen 
’tmidder beg Markts / daar zp ban alle kanten cuimte deeden maken om 
Be noodzeatelijke plaats tot den rijd te hebben. - Ider bende- hield een 
Stier vaſt / waar ban Den eenen Den naam ban Mahomer, en ben ander 
Die van Ali boerde ; en t3p-dat dit een uiterking bant gebal/ of bande 
hehendigheid der meefterg ban de Stieren was / men zag altijd /naeen eer 
Bardnekhig gevegt / waar in deezen beeften ’c{chuim Lan vnerigheid en 
gcamfchapten ruil uitliep/ Dat Mahomereindelijk bezweeſt / en d ober⸗ 
winning aan Ali liet. Cerſtond gaf al het bolk geoate techenen van blyd⸗ 
fchap ; De gantſche plaats wag in een oogenblik vervuld door het geluit-ban 
fluiten en (chalmepen 5, eenieder ſwam den ⸗ tier / die onder den naam ban 
Ali gebogten bad/ gelijk aanbidden / en aitemaal-ciepen-ze luidskeels / 

‚ Ziet de werken Gods ; welke Ali gedaan heeft· Derbolgens leidde mei beu 
gedachten Stier onder eert poogt met bet hoofd na’tbolk geheerd/ erna 
hem wel gebreeben te hebben / omte doen obergaan R—— — 
gebegt / baar hj zich zoo dapper in gedragen had / ſtuurde hem een ieder 
geſchenken / weiſie ten voozdeel Der, geenen zijn / Die deeze Stieren aldus 
Doen vegten. Den Kan of Gouverneur die met honderd zeer rjkelijk toe⸗ 
geruſtede ruiters Dit ſchouwſpel buwoonde / ereerde ben, bijftig Tomans, 
welke amrrenr sehen honderd en vftig ryksdaalders bedzagen· Degee⸗ 
nen / die henr verzelden / en de boornaamſten van Kom gaben den een een 
rolt / den ander een gordel; en zelfs tot de ſlegiſte lniden toe, was er nie⸗ 
maud/ Dre geen bzugren / of eenige Andere kleinigheden / icderuasijnvers 
mogen / haacht. oh usannt ga sisi od 
Nit Kom gaande treke men biet uuren dooreen groot beld waarnamen — 
cen goed Dozo met vijf of zeg;Karvanzerasbind, „Dan daar heeft men bj 
na niet als zandtot aan een plaats: Abichirm-genaamd / dat s te seggen 
Zoet-waters Daar drie Karvanzeras sijn pn alle Morpen afftaande, Han 
Abfchiriar tot Kachan heeft men zes vuren trekkens Doozeengoedland ban 
graanen / Daar men twee groote BBorpen vind. — verl °° 
„Kachan íg een groote Srad / wel-bebolkt / en boozzien ban, alles / mat 

tet het leepen noodzakelijk is; dheeft een ouden omting ban wallen/ els 
heop berſcheidene plaacfen hervallen 5jn/„inborgen Dat. men. hammen 
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niet behoefd té zoeken om?erin tekomen,  32n de zijde ban. Ifpahan ig haar 
lands douwe zeer goed / en Beengt over bloedig vzugten en Wijn voozt / wel: 

Jooden / Die te Kachan woonen/ maken, Men celd van deeze Joo⸗ 
den binnen Kachan ober de duizend huiſgezinnen / en Binnen Iſpahan om, 
teent zeg honderd; dachte Kom hebben zeten hoogſten niet meer als negen 
oftien huizen; niet dater geen andere Fooden in Perfien zijn ; maar die 
ban Kom; ban Kachan, en bau Ifpahan, zeggen afzonderlijk, uit den 
ftamme Jude gefp2ooten te zijn. Ried 5307 | 
In deeze Stad Geeft men een menigte ban zijde-werkerg / die hun ams 
bacht zeer wel berftaan / en Die alderlep Dan De ſchoonſte zilhere en goude 
lakenen.maheu / Die ’er.uit-Petfien hammen: … Alen flaat 'er-aakt munt / en 
maal ‘er alderhande hopere vaat· werk / daar een gronten aftreſt ban ig. 
De Bazars zijn er ſchoon en Wel verwelſd; de Karvanzeras groot en gez 
makkelijk; maareen isꝰer onder anderen / Daar wp ons berblijf in gene: 
men hadden / Welkezeer heerlijk ig, _ Deeze ig een werkt ban Cha- Abas den. 
eerſte ban die naam / beeft honderd treeden in t vierkant / benevens twee 
verdiepingen / en begrijpt zeg-enetwintig hamers, die altemaal verwelfd 
en ban cen vedelijke groote zijns Dit gebouw is fchoon genoeg om te bere, 
Dienen beter onderhoudente worden / als het wel gedaan word; maar men. 
verwaarloosd het zodanig / dat het al begint te berballen. -Fn't midden, 
banden bof placht een fchaone water-bak teftaan/ Doch tegenwoozdig is 
ze bedurben / vermits de Turken en de Perſiganen deeze kbaade gewoonte 
Gebben / datze lieber nieuwe geboutwen maken / alg d'ouden onderhouden 
willen; cu deeze gewoonte gaat zelf zoo ber/ Dat / verre Ban dat de kiunz 
deren zorg zouden D2agen om De huizen/ welſie hun Laderg hebben Hoen. 
fiigten/ t° onderhouden en te berbelpen/ 3p zicht gelijk tot fchande reke⸗ 
nen de zelben na hun Dood te bewaonen/ Willende Deer Hebben Lan inggez 
hks boog zich zelben te bouwen. 

Ger ik Kachan berlaat / moet ik noch Dit zeggen / Dat men / om ban 
Deeze Stad na Guilan te treklien niet vermijden fran twaalf uuren lang te 
marcheeren doo? blakteng / Die niet afg ban enkel zout zijn; en in'“t nudden ktens 
ban deezen weg bind men maar een bak/ Waar ban het water zeer KWAAD van zour. 
fg; maar Taat ong nu de Weg ban [fpahan berbolgen. 

Hit Kachan gaande trekt men Doop een vlalite ban Drie mijlen / Waarna 
men ín’t gebergte treed / Daar zich terftond een zeer fchoone Karvanzera 
ban gebakken {teen aanbied. Berbolgeng geraakt men ineen aangename 
Hallen / daar men al bap lang doo? een Zeer enge teg langs een bliet mar⸗ 
cheerd. Cen einde ban de ballep ziet men een groote muur / Die dwars 
langs de zele ſtrekt en met beide de einden tegen De bergen aanftoot. 
Deeze muur heeft meer alg honderd treeden in de langte/ eber De dartig ar en 
boeten inde diue / en over De bijftig in de hoogte. ’t Is noel een werk van PArs- 
den grooten Cha-Abas, Diede wateren / welke ban hooger ballen ſtutten / 
en daar een grooten bak wilde maken / om er zieh bu need ban te dienen. 
Yan de boet deg murs igeen fluig/ die men geflooten houd / wanneer men 
water bewaaren wil / en welſie men opend / alg men ’s ober aen 

er 
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ber blakte van Kachan wil laaten loggen: Panbie totaan Korou (kom. 
geent twee uuten marcheerens. - 

‚ Korou íg een geweldig groot en 3e eer bebolkt Do in een land omringd 
ban —— — en met —— an noote-boomen De hu⸗ 
zen hebbener maar een zeer lage beebieptng/-en zijn niet alg ban Brepfteenen 
gebouwd; Doch be Karvanzera, Welkemen’ec heeft / is fraapen geraak: 
kelijk. Bit Dorp beeft ſiechts een (fraat ; maat die bp na mit 
fang/ en bp de winter zeer kalk te gebruiken is / ter oorzaak ban een 
grooteblie bie —— — en van de groote Kepſteenen / dn 
ban is. Wondom ’tDorp/ gelijk in ve ien andere plaarfen ban 
ed Heeft men een groete menigte ban C ®Deeze zfin een Rag 
bart red Die des nachts een gege maten naa alpret 
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TIENDE HOOFDSTUK. 

Gelegentheid van Iſpahan. Door wien tot een Stad ge- 
__maakc. Grootte. Slegte Fortificatien. Vuiligheid 

der Straaten. Overgeloof der Perfiaanen omtrent {lijk 
en vuiligheid. _Schaamtelooze zindelijkheid, Leer- 

lingfchap der:Ghaters of Voet-knegten, en plegtigheden, 
die in hun proef waargenomen worden. Meidans of 

__ Markten, en verfcheidene oeffeningen , die daar ge- 
vspleegd worden. Vreemd {lag van en Verdee- 
Sling van dew Meidan. Paleis des Konings. Schoone 
… Karvanzera. Vreemde manieren van handelen in Per- 

fien, &c. 

Teen > Sphahan, of Sphaon, gelhk't de Perfiaanen uitfgrechen/ ig Gelegent 
gelegen op de lengte Ban go graden / en op de breeedte ban 32 graaden en herd van 

45 minuten / fn de Peobincie ban Hierak, welke een gedeelte maakt van Webas, 
Get oude Fk der Parthen. * AIs de hoofd plaats ban gantfch Perfien, 
en een zeer grootte Stad / Daar den Honing gemeenlijk zijn hof houd. 
®’ Oude Archiben der Perfiaanen beengen mede / dat Get eect dg maar (wee 
aan den ander leggende Bozpen waren/ waar ban bet een aan Haider, en 
"tander aan Neamed-Olahi toebehoorde ; gelijk ooh noch De twee helften 
ban I(pahan Deeze twee naamen behouden / Waar uitonder’t bolkt menig: 
_maal twee pactpen geformeerd worden / en niet zelben groote twiften ont? 
ſtaan / willende een teder zijn quartier boben’tanderfiellen. Apahan kon 
dan niet meet als voor een Warp gaan/ eerden grooten Cha-Abas tk Door wich 
ban Lar en ban Ormus beroberd had; maar deezen Peins een zaa ſchoone tot —— 

gelegentheid ziende / zoo om te Dichter bp be Probincien te zijn / welke hp EM 
eerſt nieuwelings’t onder had gebracht / alg om den toeleg / dien hr had/ 
ban zijn Staatenten Ooſten enten Weften wt te Zetten / gelijk hp die tér 
Zuiden had gedaan/ verliet hn Kasbin en Sultanie, om zin zetel-plaatg 
8 l{pahan, gelijk in ’e middel-punt van zijn Rijk / teveftigen. 

Deeze Stad/ die ſedert Die ED tot be grootte gekamenig/ waar in men 
3e tegenwoordig ziet / 18 gelegen in een groote blaktte / welke zich ban Dzie 
zĳden Bp De twintig mijlen ber uitſtrekt ar vlakte ís zeer bzuchtbatar/ 

Q mzon⸗ 



398 "Zeer én LandeReizen Wah wub! 
inzonderheid op de plaetſen / werwaarts ment water kan leden, Een 
Zuiden / omtrent twee mijlen ban Wfpahan, verheft sich een zeer hoogen 
berg / op welkerg top aan de weſt zijde men d' overblyfſelen bar een Sterke 
te ziet/ waar in men houd / Dat Dariys was / Wanneer den Grooten Alc- 
xander De tweede flag in deeze blaktesregen De ae en Een 
Ooſten ztet men fn den zelven Bergeen grot / of Dodz de natuur / of doo: de 
konfigemaakt/ hoewel't geloofelyſter is / Dat ze berde daar aan gearbeid 
hebben / Waar wit een bzon ſprut / welkerg water zeer goedt is / en Daar 
gemeenlijkeen Dervis, of Mahometaanſche Monnik / in woond. De 
Gauren komen ook twee of drie maal ín’t jaar na Deeze grot/ om hun offez 
ranbentedeen / vermits ze van daar hun begraaf-plaatg/ / die daar maat 
een kleine mijl ban Daan legt / konnen zten re, JOUR 

Groos, _ Den omtrek ban lfpahan , De voorſteden daat tn terekenen/ is met Klein: 
Ber alg Die ban Parijg ; maar men ziet et op 't tiende deel na zoo veel volks 
níet/ Waar aber men zich echter zoa zeer ntet behoef dte berwonderen ver⸗ 
mits ieder huiggezin een bpzonder huig / en bp na teder huig zijn tuin Geeft ; 
invodegen Dat er zeer heel ledige plaatſen sijn. _ Pan wat zijde men 'er na toe 
komt / ontdekt men terftond de taopng det TPosqueen / en berbolgeng de 
Boomen / die de huizen omringen ; zulks Dar lſpahan ban herre beter een 
bofch / alseen Stad / gelijkt. Neen ze 

— De wallen zijn maar ban aarde / en draagen eenige Tom pe tooms / daar 
Forufica- men gantſch geen tegenweer uit zoude konnen doen. okt ballen De graf= 
ien, ten niet Beel beter / alg zijnde naauw / ondieg/ en Doozgaanst' eenemaat _ 

droog. Gelijk de wallen ſſechts ban aarde zijn / ziet men op berfcheidene 
plaatfen daar groote openingen in / Die of om ber geballen/ of Booz D° In⸗ 
woonderg. daar in gemaakt zijn am De weg re berhodten / Wanneer ze 
buiten of binnen de Stad willen weezen. Menteld'er tien Poorten / dic 
insgelhks ban aarde gemaakt / en zonder eenige flechtezijn. De deuren 
der zelven zijn ban planken op een lompe manter te famen gevoegd / en bez 
dekt met pzere platen / die omtrent biet bingeren breed / en zoo dik alg cen 
Müksdaalderzijn. De ſſleutels der Poorten been gt men niet aan Den Gou⸗ 
berneur ban de Stad; maar men laat die alleenlijk in bewaaring ban cen 
Pooꝛtier / Diede zelhe open en toe Doet / wanneer ’t hem beliefd. Cen an: 
deren kan men ook tot alle vuren ban den Dag en ban den nacht men uit If- 

+ pahan komen Dao berfcheidene graate gaten / welke de vegen of d' Inwoon⸗ 
ders / gelijk hier boo? gefegtig/ ín De wallen gemaakt hebben; inboegen 
dat men nooit na het apenen ban De Pooten behoefd te wachten. 
De firaten zijn er zeer engen ongelijk / en meefbendeel geweldig duiſter / 

ter ooyzaak Der gewelfſels / Welke men daar ober heen maakt. Zelden zal 
„men ‘er doorgaan / of men ontmoet 'er duizendder hande vuiligheden / ja 
zelf doode Beeſten / die men Daar maar heen werpt; 't geen een groote 
(tank keroorzaakt/ en Dat zander di uitſteekende goedheid Des luchts de 
Peſt zou konnen baren. In de meeften Deezer fEtaten zijn Putten gelig 
D’ aarde, Die ín de Zomer toegeftopt zijn / maar Die men by de Winter opend 
om He vegen en De ſaceuw tot in verwulfde Aioolen te brengen / Die in't mid: 

den 
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ben leggen. Baaren boven heeft men noch boog ieder Huis een gat /’t geen 
boog een builnis-bat diend / welke gaten de Boeren komen ledigen / om 
mer deeze builigherd hun Landerpen te miften. Alle morgeng komen zu ten 
beezen einde daar met hun ezels; en ’t ig opmerheugwaardig / dat/ daar. 
zp zich van alle vunligheid dienen / om de beuchtbaarheid hunner Handen 
teveemeerderen / zp lieber die Der Urmenterg en det Jooden / en noch duure 
Der Die Der Franken of Buropifche Kriſtenen Wellte doorgaans noch meer 
wijns drinken alg d° Armeniers of de Jooden / zullen koopen / alg dre der 

rſianen / Die geen Wijn en Deinken. Deeze builigleid verkoopen de 
— / zonder dat zp Gun Meeſters daat rekenſchap ban behocbente 

ben. . 
De ficaaten ban Iſpakan, gelijkt ooft ban alle be Steden ban Perſien, 
zijn niet bebloerd / 't geen groot ongemak in de Zomer en in de Winter ber: 
oo2zaafit ; want bp de Zomer tod Get ffof Doo? De nuuſte wind ban d eene 
ſtraat tot in de d'andere / en te gelijk zoa geweldig ín ber lieden oogen gedre: 
bew / dat men naauwelijkg sien kan; behalben echter in De ſtraaten der 
groote looplieden/ en condom den Meidan of IUFatkt/ Daar de ſtraten 

ie maal des daags / Des morgend / des middags / en deg avonds / dooz 
den / die daar een zekere penning boo? genieten / met Water beſproeid 

oden / zoo om het ſtof neet te houden / alg om cenige verfriſſing te gee⸗ 
en. Ook heeft men een menigte ban deeze zele Bieden / Die met een Lee: 

dere fles bol waterg/ een fchaal mdehand/ en een:g ps in een zalt / lange 
de fivgaten gaan / om de geenen / Die Willen / Daar ban te deinken te gee: 
Hens sander daar echter eenig geld voor te nemen / vermits ze boordeeze « 
fenft betaald werden uit D' inkomften ban eenige Legaten / welke verfchets 

dene Perſoouen op hun terf-bed tot Diergelijhke Dienften maken. Dic ftof / 
‘geen In de Zomer. zoo geweldig laſtig valt beranderd bp de Winter in — 
ijſi daar men dikwils tot de kuuten toe in treed / inzonderheid Wanneer 

ie gevegend heeft / of Dat de ſneeuw aan't fmclten1s8; doch men ziet dan niet 
heel bolks opde firaat/ Doop dien/ een verwulfd riool/ gelijkt ik bier boor gez 
egt heb / in t midden onder doop de ſtraten heenloopende / het menigmaal / 
ed d'aarde Doo? Get overhlocdige water Week geworden is / is komen 
te gebeuren / Dat ze onder’t Paard inbiel/ en een gat maakte, daat den 
Auiter nach zijn beeft niet zonder zich te bezeeren uit konden geraken. Een 
anderen zijn De Perfianen zoo geweldig obergeloovig / dat ze niemand in Overgeloof 
hun Buizen willen ontfangen / Die maar de minste buutighetd aan zijn legs der n — 
deren heeft / am dat / indien ze bp gebaldaar aan Kwamen te raften/ 39 nij. en van. 
terſtond zouden gelooben aurein te Weezen; Waarom men / wanneer’t gez ligheid. 
regend heeft / of dat De ſneeuw aan't fmelten is niemand zonder groote 
noat opſtraat zal binden. 
Men ontmoet ook hieven Daar ín de ſtraten onder aande muuren ſileine 

luilties / waar inde Perfianen al hurkende in de teaentvoosdigheid ban al 
de weereld zonder eenige ſchaamte gaan piſſen; en / gelyk men op beefchei: 
Dene plaatfen eenig loopend w ertje heeft / / ſcheppen 3 met de hand daat 
wat uit / en waſſchen hun ſchamelheid daar mee af; maar zoo ze geperſt 
c —BDD worden 
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worden tot het zelbe te doen op plaatzen/ daar men geer water bind / Brijs 
gen zy dit gedeelte dooreen vuile en ſthaamtelooſe bpgeloobigheid tegen de 

muur / of fchuuten ’t met Wat aarde/ ‘tgeen 3e boo? een groote zindelijk: * 

Heid / en boog een teeken ban zedigheid houden, "Hen SAN — 
Geen ook geweldig veel doet cot De ſtraten foo buil te maſſen / is / dat 

De Vleeſeh houwers daat alle het bloed en vuilig heid der Beeſten / Welke 
zu (lachten / op laten loopent geen Daar zoo lang op blijft leggen / tot 
het De Boeren daat van daan komen Galen. Zoo ‘et Daar én boben een 
Paard/ een Uemel / een Muil / ofsen Ezel ſterft men Werpt ze maar op 
De ſtraat / zonder Dat men Daar fetg aan verbeurd / vermits er gantſch 
geen oder toe en ſtaat. An tegendeel komen er wel Gaaft luiden/ die het 
doode Beeft ban den geen koopen / Dien het toebehoord / om *r met eenig 
Nooꝛn een zekere koſt ban te maken/ welke zp aan de arme Ambachtslui⸗ 
iser ij, / Die daar niet eeng vies ban zyn / of het Beeft doo? ziekte: 

Ü 2 nig. d s Ee: 3 ue 

Zoo de Stadt Ifpahan zoo geweldig buil is Wanneer 't geregend heeft / 
moet men ook dit weeten / dat alle de geenen / die er Den middel maat roe 
hebben / nooit te boer gaan / maar altijd te paard, met een voet · knecht 
of twee/ Welke men Chaters noemd / die boog uit loo pen om dooꝛtocht te 
maken, _ Gemeenlijk vijB men ?er op ven kleine galop / zonder breed oan 
eenig hind te zullen Ktoetfen; want Be hinderen loopen Daar niet ſpeelen 
langs de ſtraat / gelijk 3e in Engeland en andere plaatfen doen ; maat 500 
baaft zp uit de (chool gekomen zijn / gaan ze bp hun Vaders zitten / ð 
zich allenggheng in zyn neering of ambacht te oeffenen ; t geen metr 
gansfch eci ziek oek ie —* Iohe 4 Hrad 
Geeze Chatersof Poet · knechten zijn lieden/ die een Meeſterſehap onder _ 
be hebben/ en maken een ambacht ban welteloopen. De —* we 

eeren ban’t Hof hebben er berſcheiden in hun Dienft ; Want de Perfianen 
ficllen daar een bpzondere hobaardpin. Zp dienen ban Daderop Zoons 
en hebben hun leerlingfchap in’tloopen. Dan den ouderdom ban zes of ze⸗ 
ben facen gewend men hen luchtig te gaan. ’t&Gerfte faar loopen3p een mijk 
zonder tuften/ eben gelijk of zp opeen deaf gingen. ’tAweede —— 
twee of ——— en dus gaan 3p met de volgende jaren na pꝛopoꝛetie af 
boot. trent den ouderdom ban achtten facen begint men hen een kleine 
knapzak met meel op den rug te geeben / benebens een plaat ons bzoodt te 
bahken/ en een fieg met Water / met Welke laft zy loopen moeten. De re⸗ 
den / waarom men dit aldug doet / is / omdat/ Wanneer men hen te lans 
De ſtuurd / zp den weg der Karavaanen níet volgen ; maar ſteeds recht door 
loopen / en afdug doog woefte landen trekkende, Daar ze geen Water en bin: 
den/ moeten 3p zich gewennen tot hun voorraad met zichtedzagen, Pen 
Honingen De groote Beeren hebben geen ban deeze Chaters, Die hun proef | 
niet gedaan hebben / %t welk niet en gefelhied zonder eenige bpzondere pleg: 
tigheben / en sonder een loop fe Doen/ Die gelijk een meefterftuk ban een 
ie Kben ——— alg — wl ong berblijf t’ Ifpa- 
an biel jat ooq-getwigc ban geweeſt zijnde, gelijk cen aanmerher 

waardige zaak in zal voegen, Gas ké Za 
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Zoo den Meeſter ban den Chater, Die zijn proef wil doen / een graat 
Peer is / noodigd hp alle zijn Drienden / en laar cen ftellagie op de ef: 
dan opzechten/ Waat ophet maalal gereed ſtaat / en Daar eenige Lichte- 
koopen’t geselfclhap kamen vermaken. Been. cen der Benoodigden ig er / 
die niet iets met zich beengt / om aan den. Chater na zijn laag te vereeren. 
Deeze vertoond zich op De plaatg met De dnen gantfchh naakt, en de beenen 
met een zeker bet gebzeeeven en Befireelhen/ wier anders om zijn lichaam 
hebbende alg een enhelkleebdefe., benevens een gordel met drie bellen / welke 
hem tegenden buik komen aanflaan., An deeze coerufting vertrent hn ban 
Ali-Kapi» daar een weinigje verder ban gefpeooken zal worden / en loopt 
van het-opgaan tat, het ondergaan des Zong. twaalf malen tat aan een 
fteen / die ma de kant ban’t gebergte omtrent anderhalf mil bande Stad 
af ftaat / leggende aldus binnen zoo weinig tuds zes· en· dartig mylen af. 
Terwl nu den Chater aan ’t loopen is / zijn er Drie of bier honderd Auiters / 
die niet anderg Doen alg heen en Weer ryden / om te zien of er ook bedrog 
onder ſpeeld; en Wanneer hp nu weer nade Stad zal kerren neemen 3u de 
baoztocht, omde tijding daat bantebzengen ; want ieder reis / alg hy af 
gaat of wederkomt / latende Crompetten en Cijmbalen zich hooren. Man 
Den ſteen / Die ten einde ban de loopbaan is / ffaan eenige lieden / dieeen 
zeker getal van pijlen bn zich hebben / waar van zp ’ect op ieder loopeen aan 
Ben Chater geeben/ Welke hp tat Ali-Kapi gaat brengen ; ‘tgeen niet 300 
haaft gefchied is / of be Bichtehoopen/ daar ik hier boor ban geſprooſen 
heb; komen hem t' elkens afdzoogen/ en ſtreelen om hem te wakkerder 
tedoen zijn.  Geduurende alle deeze loopen nuttigd hy gantſch geen eeten / 
beemieg hem zullis beſwaren zoude ; maar nu en dan drinkt hp een teug 

Plegtigeden 
in hun proef 
waargeno- 
men, 

bet. _ Wanneer hp zich nu ban deeze twaalf loopen / Welle men deßs 20 
avonds teld uit het getal der pijlen/ Die hp mede heeft gebragt / Wel gez 
Kweeten heeft / word hp doo? de betwilliging der boornaamften ban deg 
nonings Chaters, Die het bevel ober alle d' anderen hebben / en Welke hpa 
gebeden heeft zijn aanneemingtehegunftigen/ tat het meefterfchap ontfan⸗ 
gen. De Kans of Bouberneurd der groote Provintien Doen ban gelijken / 
en met De zelve plegtigheden/ hun Chaters in hun vefidentie-plaatfen loos 
pen / en ieder geeft hen / eben gelijk £° Iſpahan / een beveering / 't geen dike 
Wilg ateen redelijke fom beloopt ; doch deeze beveeringen zijn niet boog den 
Chater alleen / welke geloopen heeft ; maar bpig gehouden zijn Makkers 
Baar deel in te geeen. Í 4 
De Sterkte of ’t Raſteel ban Ifpahan ig níet zeer aanmerlielijtz. t Uomt 

aande Zuid-zijde tegen de walban de Stad aan / enis twee maal zoolang 
alg bꝛeed / zonder eenige berweering/ alg haneenige lompe Toorus / die / 
eben gelijk De gantfehe plaats / ban aarde gemaakt zijn. Hier ig't/ dat 
den Ttoning zijn rariteiten bewaren Doet / welke hp gekocht/ of vande 
Gouverneurs Der Provincien / en ban De Dreemdelingen / tot bersering 
gehreegen beeft ; Want / wat zin Schat-kamer belangd/ ik geloof dat 
Die meeft beftaat uit het goude Daat-werk/ °t geen bp in zijn jPaleig tot 
zijndienft houd, Vooz deeze Sterkte ig Len groot beld/ '6geen men ah 

a 3 eid. 
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Straten. 
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beid een daat men Kijſt en andere Gzanen zaad; en niet ber ban daar 
ffaater Duis der Wapucijnen. -s Kd 

_Gantfch Upahan in't algemeen / uitgenomen den grooten Meidan / en 
eenige Bazars / Welke verwulfde ſtraten zjn / daat sich de Koopluiden 
onthouden / gelhkt beel meernaeen groot Dorp/ als na een Scad, - De 
Huizen leggen een einde wegs van den ander af / hebbende een teder zyn 

CTuin / daar meeftendeel naauwelijkg een goede Boom ín ftaat ; en ber ban 
datde Straten op een rechte lmie zouden weezen / zyn ze van zulkt een wan: 
Derlijk maaſiſel / dat het eene Huis dikwilg tien Boet herder voor uit aat 
alg Get ander / en dat men op verſcheidene plaatzen IImzen ontmoet gaan / 

om weer bp anderen / die in een zelbe Srraat/ en bj na daar nevens aan’ 
ſtaan / te geraken ; ’t geen t eenemraal onaangenaam vooꝛ her gezigt ie. 

t Is waar / dat men federd eenige jaren Beter heeft begonnente bouwen ; 

Meidans of 
Markcen, 

maar ’t ig buiten de Stad; want De geenen / Die De middelen hebben onw 
Hutzen te ſtigten Gebben ooft De middelen wel ban Paarden t'onderhous 
Den omt” l{pahan te komen ; en war De Drouwen belangd/ “tig hen onver⸗ 
fchilfend of ze binnen of Buiten De Stad zn / dewijl ze nier als zeer zelden 
buitens Huis komen, en dat ze nooit te boet gaan. — nnn 
Den Meidan of de groote Markt ban [fpahan is een Werk ban den groo⸗ 
ten Cha-Abas, ’ geen hp níet zoude hebben Doen maken / 300 cen Prins 
tan den Stam der oude Hontngen van Perfien hem den ouden Meidan, met 
be Buis, ’tgeen?ec bp ſtaat / en berfcheidene Mechten / Die daar aan bez 
joorden / had willen overlaten. Deeze weigering deed Cha-Abas het bea 
fluit neemen baneen nieuwe Markt opte rechten / om de Kooplieden ders 
waacrstetrekken / 't Huis van deezen Pring te bederben / miet Dit quartier 
bande Stad / ’t geen tegenwoordig beel minder bewoond is / tontvolſien. 

Piet ver van deezen ouden Meidan 19 °t/ dat d' Auguſtynen ban d'eene 
kant / en de Harmeliten ban d' andere / Gur butzen hebben; gelijkt aak de 
Jooden ín de zelve gebuurte gebhuisteft sijn: Twee zyden ban deezen Mei⸗ 
ban ffaan noch fn Gun geheel, onder wellſer Galderpen wen tegenwoordig 
niet anders alg eenige luiden ziet / edaar prugten en andere eet⸗ 
waaren verkoopen. We twee andere zyden zynbp na gantfchen alber: 
vallen; maat men kan uit d'overblÿfſelen noch wel zien dat: Wanneer 
alles in een goeden {aat was / deeze Meidan Loor de nieuwe uiet behoefde 
te wiken. Dit ftaatalleente becwonderen/ dat den Prins / Dre den zelve 
bouwen Deed/ De plaats uiet en verloos / welke Cha-Abas boo? De zijne — 
nam / als veel Dichter aan He Liter zijnde. bn sE 
_ ®en grooten Meidan 18 daneen plaats van omtrent zeben honderd trees 
den lang / en tuſſchen de twee en drie honderd treeden beeed; inboegen dat 
3e heel meer langte alg heeeùte heeft. Zpig ban bier hoeken geboutud/ en 
ín de langte van ’t Poaden na’t Zuiden gelegen. HFondom beeft men gal⸗ 
Derpen / welke ban boven plat zijn / eh Waar op men na dekant bande 
Stad kleine kamertjes ban negen of tien boeten hoog gebouwd heeft; doch 
Deezen vervallen geweldig / alg maar ban Die ffeenen gemaakt zijnde / mel: 
Ke inde Zon gedroogd werden ; niestemin woeden ze noch bn be 
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bewoond; maar meeffendeel door de vuilſte Hoeren bande gantfche Dtad. 
„Eentge treeden ban De Balderpen af heeft-men een Gracht met ſteen wal : 
len / die vandam de gantfche Markt ſoopt / en waat langs Cha· A bas oꝑ 
een zekere afftandfchoone Boomenlietpianten ; maar tegenwoordig zijn ze 
stoat een zeer Mein getal geworden / vermits / Wanneer er cen komt te ſter⸗ 
Wen / men geen ander m de plaats zet. Oolt worder geen hand aan de 
gracht gehouden ; mvoegen dat ’er beel ſteenen aan de Wallen onibzeeken / 
ent water / tgeen er bp de Zomer inis / een zeer Laftigen (ank: bau zich 
„geeft ; “tgeen nergens Dao veroorzaalit word, als Dat ze niet altijd vol 
Water word gehouden. 
Opt midden van de Marlit ſtaat een hooge Boom of Maſt / gelijk de 
geenen / wellie men ín Europa plant / om bet bolk mꝰt Vogel · ſchieten te —— 

geffenen ; en deeze is bp na ook tot een Diergelijke oeffening gefchikt. Dan: gen dic daar 
neer den Yong ſchieten wil / Wozd?er een gouden D2mk-kop boven op ger gepleegd 
zet/ Bie men met De pijl in een bolle cen achterwaarts af moet fchieten ; worden. 
want men mag niet eer ſchieten / voor dat men den Boom Booz bp gereeden 
ig „tgeen noch een overblijffel kan D' oude gewoonte der Parthen is/ die 
hun vpanden al blugtende doorſchooten. Den Bop ig boo, den geen, die 
ze afſchiet; en ik heb ‘er onder De Hovelingen gezien / die in deeze oeffening 
zoo greg waren / Dat ze in vijf loopen aldus ruggewaarts drie maal het 
wit treften. f 
Dan deezen maſt / die blalt inet midden ban de Marhitt ffaat / tot aan de 

groote Mosquee / ($De plaats / Daar men’t hout en de Koolen verkoopt; 
en van den zelben matt tot het Hurwerk / t geen aan de Qoorzd· zyde ſtaat / 
ziet men níet anders alg Kramers van oud pzer / oude Tapijten, leede⸗ 
ten / en al Diergelijke vodden / eben alg op onze Luize-markten. Van 
Deezen maft eindelijk tot aan een andere Mosquee / die ten Zuiden recht te: 
gen ober t Hurwerk ſtaet / ig de plaats Daar men Hoenders en ®uiver 
berftoopt. t Overige ban de Marſit / na de zijde van't Paleis / is altijd 
zuiber / en zonder eentge Winkels; doozdien den Rommng meeftent id tegen 

„Hen avond Decwaards gaat / om het bermaak te hebben han Leeuwen / 
Beeren / Stieren / / Nammen / Manen / en andere ſoorten ban WBeeften / 
Welke men te Deezer plaatze beengt / tezien begten, 't Polk ban l{pahan ij / 
gelijk ín meer andere Steden / en gelijk ilt hier boo? gezegt heb / in twee 
partpen berdeeld/ 't geen D' oo2zaak is dat er in deeze gebegten tuſſchen deez 
ze twee partpen groote weddingichappen gedaan worden. Den Honing / 
Die nooit zijde kieſt Doet gemeenlijk aan den Meeſter van het Bier / °t welks 
d’ overhand behouden heeft / eenig geld geeven / ’t geen ſomtijds al een vez 
‚delijke fom beloopt; ook geeft Den geen / Die de weddingfchap gewonnen 
heeft / hemeenigetvereering. Noch hebben zp eem fpel om eperen te bree⸗ 
Hen Booz De zelhen met de punten tegen malkanderteflaan/ en men heeft wrema fag 
bandeezeeperen/ Die drie en vier Ahksdaalders mogengelden. De Hoen- van Eycien, 
ders / Die De zelbe leggen / sijn ban een geweſt / ’tgeen men Sauſevare 
noemd/ omtrent honderd mijlen ban Lfpahan, na de Pzobincie ban Kara- 
fon toc; en men heeft ook Hanen ban das Land / Die ongelijk erdee 

als 
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geeneen groot Bolk van alle kanten derwaarts trekt. C\ nn 
Cen weften / daar de paozt van deg Konings Paleis / ende Pooꝛt ban 

Ali is / ziet men tuſſchen be galderpen en tuſſchen de gracht omtrent feben: 
tig (lukken kanong / groot en klein ep een tp op hun affuiten leggen. 
Bit zhn de ſtukken / welke den groaten Cha-Abas, benebeng het Mutwerk 
ban ben Meiden , van Ormus deed kommen / na dat hu zich meefter ban bie 
Stad gemaakt had. Han deezen huit hadden d' Eugelſchen ook hun deel 

behodꝛen te hebben / dewijl ze hem de pl hadden helnen mnunemen/ en 
Dende zonder hun hulp nodit ten einde ban Berzen toeleg gecaakt zoude — 

ebben. | Kieb J 
Verdeeling Sjer hier nu wat de gebouwen behelzen / Welfte deeze groote plaats bez 

van den futen; en out den Weezer ban?’t eene quartier tac het ander te bzengen / 
zal if bande Zuid-zijde beginnende ban den hoek ban Deeze zijde af / welke 
tegend’ Ooſt · zjde aanſtoot / tot aaneen Mosquese / diein t midden ftaat/ 
beeft men altemaal winkelg ban zadelmaakerg / en ban de Mosquee af tot 
aan den anderen boekt / welke tegen de Weft-zijbe aanſiomt / is t quartiec 
Der Boekverkoopers / Boekbinders / en Hoffermaakers. Gn’t midden 
ban deeze Zuid-zijde is een groot poꝛtaal met een toom aan ieder zijde / 
t welk doorgang geeft tot aan een Mosquee / Welkerg deur t’ cenemaaf 
met zilvere plaaten bedekt is; en Deeze Deur / benebeng.den ingang bande 
Mosquee / zijn de beften ban alle de Mogsqueen tan Perfien: 

Aan't andere einde ban De zelve zijde / Daar ze3ig met diesban ’t weſten 
faamen beegd/ is een graot portaal / Waar door mentoteen paart ban dek 
MHonings Paleis komt / Waar benebens / zoo haaft men ’et in getreeden 
is / men t bertvek van den geooten Creſorzier vierd welkeeen blanke Be: 
lubdeis / en die / De fleutelë ban de fchat-kamer hebbende / Daat't geld in 
bewaard word / alleg betaalen moet / t geen ban den Koning belaft mod. 
Dooꝛ deeze poort komt alle De leeftoeht voor des HRonings huis in en men 
treed Haozde zelve ineen grooten hof/ Waar ban D'eene zijde gefchicht ik 
voorz De werkers Ber Tapijten ban goud enzde / en ban de Borduurwer⸗ 
ker@/ Welke ben Koning tot zijn bienft onderloud. In deeze zelve plaatg 
omen ook de Franken / die tn bag-loon ban zijn Majeſteit zijn / en die ie 
Zulf: toonen / over Dag arbeiden / gelijk ook eenige andere uitſteekende 
WBerkmeefters/ Die eenige buzondere wetenſchap hebben 7 — 
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De Weft-zijde/ die een Der twee lange zijden ban den Meidan is / is ale 
dus gefchikt. Wan de Goekt ban de Zuid-zijde af / Dietegen t quartier Det 
Uoffermakers aanftoot/ tot aan Des Vonings Paleis toe/ heeft men niet 
alg — alderhande kleine Neurenbergſche en Dencerfche waren 
berkoopen. 
Wat het Paleis des Vroníngs belangd / daar balt geen freapebefthrhoing _ Paleis des 

ban te doen / vermits 'er gantfch geen ſchoonheid is / noch in her gebouw/ Konings. 
nochindetuinen. Bk geloof / Hat ik er zoo bet in geweeſt ben alg men 
ee in komen kan; maar uitgenomen bier Zaalen / Welke men Divans 
naemd/ heb i'er niets gezien alg eentge kleine laege galderpen/ en Die 
zoo eng zyn / dater nauwelijks twee menfchen nebeng malftander Ronne 
aan. — 
Dan de poort ban des Uonings Paleis af totaan Dieban Ali, Ala kapi 

genoemd/ Geeft men Boudfmeden / Juweliers en Wapen-fnijders in 
fteen. Deeze poort van Ali is gantfch flegt/ en zonder eenig fiecaad/ en 
geeft doorgang tot cen groote gang/ aan welkergetnde een andere Poor 
is / Dieng Dee pel uit een vande ſteen Beftaat/ boog de welke de Perſianen cen 
groote eerbiedigheid hebben. ’t TS eigentlijk deeze poort / Dien men de 
goor ban Alinaemd/ en Den hof / Baar men doo? De Selve intreed / 18 een 
re bzijplaats boor alle migdaadigerg / Die Daar maar in kone 
nen Eomen. : 
Cuſſchen de poort ban Alien ben anderen hoek bande zele Weft-zijde / 

is een graate poort / Die doorgang geeft tot cen Bazar, Daar alle d' Arme: 
niers / diete Zalfa woonen/ Gen winkels hebben / en Daar zy alderhande 
Wakenen herkoopen/ Welke sp uit Europa beengen / gelijk Engelfche ern 
Hollandſche Takenen / als ooft Veneetſch Schaarlaken / Benevens eenige 
andere Koopmanſchappen / die ín Perſien raar zijn. 

Han ’teinde kan Beezen Bazar, Daar d' Armenters zijn / treed men in schoose 
een groote Karvanzera met een dubbelde verdieping / welke de Moeder ban Kar vanze- 
Cha- Abas den tweede Beeft boen bentmen. Int midden ig een groot water * 
gelijk een vpper / en aan de bier hoeken / vier groote poorten/ Waar dees 
men in biet andere Karvanzerastteod. 'k Zal hiet in't voogkp gaan eert feet 
dienſtigen raad geeben boor de geenen / Die in Perfien tillen gaan handelen. 
zoa ze geen koopmaufchappen van grodten omflag bp zieh Gebben / moes 
ten zp de langſte kamers met neemen / alzoo de zelbe wel Drie maal zoo Duet 
zijn als de bobenſten / door Dien de Kooplieden / Die Van berfcheidene groote 
baalen verzien zijn / De benedenfte kamerg zoeken/ aim de moeite niette 
hebben van hen Waaren na bobente Doen arbeiden. Piet dat alle de ſa⸗ 
merg der Karvanzeras Dag? den Koning met opeen zelbe prijs gefteld zjn ; 
maar den Laſtelein of Maard / Die op zijn boozdeel wit is Doet den Boon: 
leden gemeenlijk gelooven / dat de kamers / Daarze na vraagen / alreeds 
verhuurd zijn/ inzonderheid de hoek kamers / Die de grootſten en de gez 
makkelijkffen ballen.  Wdug 1e een Koopman / die om sijn handel een 
tijd lang €’ Iípahan verblhven wil / eer Gp De fleutel tan een goede Kanter kan 

krügen / fointijdg gehouden den Kaſtelein on Toman of twee/ ike 
u eder 
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feder omtrent bijftien Mijkgdaalders doet/ na de hoedanigheid des kamers / 
welke hu begeerd / te bereeven. Zonder decze liften zou De huur der Vas 
mers niet zeer Duur Hallen; want ze zyn alkemaal Dooz den Honing tot een 
redelhſie prijs gefchat. —— (ee Ilf 

t Geen zeer goed in deeze Karvanzeras ig / is dit / Dat men er Heel veili⸗ 
ger en zekerder is / alg ín bizondere Huizen; vermits / zoo't quam te gez 
beuren / Dat 'er eenige goederen geſtoolen wierden / of dat iemand / Die op 
geloof koopt / banlieroet ging / den Haftelein voor't eenen’ ander inſtaan 

vreemde Moet. Maar hier voor 18 den Hoopman gehouden hem CWee ten ss tn 
manieren tegeeven banalles/ Wat hp berhoopt; wanneer ’er Dan cen Koop geraakt 
——— is / gaat men bp den Kaſtelein / Die terſtond in zjn Boek / zoo de Waren / 
Ge SM alg den naam deg Uoopers en Berhoopers/ aanteekend. Gelijk den Waz 

fleleín boo? De Penningen moet ftaan/ gaat Gp tecftond berneemen/ zoo 
hp den Rooper niet en kend / of hp beguaamig om te betalen; en fn gebal 
bp het tegendeel bebínd/ neemt Den Verkooper zíjn Waren weer na zich. 
% Gebeurd ook bp wÿlen wel / dat den Moopman/ om deeze twee ten hon⸗ 
Derd uit te winnen / zich met Den kooper berdzraagt/ en hem zijn waren 
buiten weeten banden Haftelein leverd Waar boo, men Dan gemeenlijk 
ters aan Des zelfs Commieg geeft / om niet beklagt te wo2den ; maar zoa 
*tdan gevalt / dat den kooper bankeraet ſpeeld / durft Den berkooper zn 
lilagten daar niet ober Doen / om Dat de koop ín deg Konings Boek niet 
aangeteekend is / en dat hy des zelfs vechten verkort heeft. Anderſins / 
wanneer De tjd herſtreeken is / gaat den Kaſtelein / zoo Den Hooper geen 
gelden beengt/ hem opzoehen/ en indien hymiet en voldoet / t geen ha 
Schuldig ig/ laat men hemalle dagen zoo beel flok-lagen ondet de zoolen 
Der baeten geeven / tot Dat hp betaald. zi 

deren Wat de beiligheid der Bazars belangd/ die is ook zeer groot; Want de 
der Sark: Wtamerg fluiten deg avonds hun winkels maar lichtjes toe / vermits ze den 
cn. gantſche nacht ban binnen en ban-buiten zeer wel bewaard worden. Wat 

de Meine winkeltjes aangaat / die op den. Medan zijn / een ieder fluit des 
avonds sijn warten in een Kift met een hang-flot/ en wozden alle deeze kiſten 
opeen rñ gezet; maar de grove koopmanfchappen/ daar fpaeld men cen — 
zeil ober / ’tgeen aan biet flokken/ ín d' aarde geſtteken Daft gemaakt 
word; want men heeft ook Ben gantfche nacht Machters op den Meidan ; 
tot welke plaats ik nu weer heeren zal/ omde beſchryving Daar ban eins 
digen. 
Cuſſchen de pooꝛt van Ali, en die / Welke tot den Bazar leid / daar d' Ar⸗ 
meniers hun winkels hebben/ heeft men luiden / Die in leer werken / gelijk 
ook Boog-en Pijl-maakerg/, en Swaardveegers. Dan deeze laat(fe 
geor ek gan bet einde Det galderp/ Hebben de Drogiſten en. Wreuidenierst 
un winkels. 
%an den hoek der twee zijden Van't weften / em bant FAoorden/ ig eert 

pooꝛt Die intreede geeft op cen grooten Bazar, Daar zich de geenen houden / 
die rokken / hembden / en andere'diergelijke Dingen berkeopen/ welke tot 
Wleeding noodsaakelhk zijn. bn 
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Van deezen Bazar treed men ín een andere / die grooter is / en welkers 
bierde deel bezeten word dao? Koperflaagers/ Die alderhande kenken-gez 
teedfchap maaken; ookt heeft men hier Bijl-en Zaag-maakers. t Obe⸗ 
rige ban Deezen grooten Bazar word beſſaagen doo? Derwers/ en ten einde 
ban de zelbe ſtaat een zeer fchoone Karvanzera, waar in zich alle de Koop⸗ 
lieben houden / die Musſius / pelterpen/ Ec. berkaopen. 
Den Woning trekt een grooten inkomftuit be Bazars ende Karvanzeras,, Grootein- 

Diep heeft doen bouwen/ twelke penningen inzonderheid beftecd worden KL. dS 
tot zijn mond-koft/ ende gewaonlijke onderhouding ban zijn burg; want de Bazars cn 
de Wet ban Mahomet den Pzinfen berbiedende Bun balkt met tollen of ſchat⸗ Karvanze- 
tingen te belaſten / gelooven zp niet / Dat het geld / tgeen Daar uít ſprint / 12% en waar 
rechtbaerdig genoeg zy om het ten gebuik des leens te befteden / en zp zou⸗ brake 
den zwaarigheid maaken in zich tot Gun mond-beloefte Daar ban te drenen/ 
alzoo zy een gevoelen hebben / Dat zodanige ſphs of dzank hen niet Wel bez 
homen zoude. t Is ook uit kragt Lan dit verbod ban Mahomer, dat de 
Hooplieden/ zoo beel als then mogelijk is / De tallen trachten te verkor⸗ 
ten/ algniet geloovende hun ring daat mede te beleedigen / debbjl zy niee 
tegen de wet en zondigen ; te meet noch / om dat / indien men alle de rech⸗ 
ten betaalde / de waaren zoo hoog zouden loopen / dat den gantfchen han⸗ 
bel baar doozteniet zouderaaken. d' Inkomſten echter nit de Karvanze- 
ras, Bazars, en Tuinen, zouden mogelijk níet genoeg zyn voor Des Ko— 
ningskeukten; maar men moet weeten / Dat de Kansof Fouberneucs der 
Peovincten de zele teder beurt om beurt een teelt onderhanden / en Dat’er 
aldus hier om geen geld uit des Konings fchat-kiften gaat. 
FR kom nu tot de zijde ban den Meidan, Dtena't Qoorden ſtreſtitt. Men Kamers om 

‚beeft hier onder De Galderpen affchutfelg gemaakt boor eenige kamerg, Labs 
wellie op de Markt uitkomen / Waar m men Tabak rooken /eri BKaffegaat kas wc 
dreinken. De banken tan beeze Kamers zijn gemaakt alg in de Schouw- drinken. 
burgen / en fn ’t midden ban cen ieder heeft men een bak met water, t geen 
diend om de pijp uit te ſpoelen Wanneer De rookt ban De Tabak de koleuc 

daar ban onaangenaam gemaakt Geeft. _ Mile De Perſiaanen / Die een 
weinig je op hun gemalt konnen leeben / miffen niet zich alle dagen deg mo, > 
genstuffchen zeen en acht uuren na Heeze kamers te berboegen / Daar hen 
terftond een pijp Cabak en een kay Uaffe aangeboabden word; maar den 
grooten Cha-Abas, die een Peins ban een Daordeingende geeft was / bez 
fpeurende/ dat deeze kamers zoo beel bergader-plaatfen Waren / om ban 
Staats zaaken te fpzechen / ’t geen hem níet aan enftond/ bedacht om 
* loop te tutten der Kabalen en factien/ Die daar uit konden ontstaan / 
ESE IFES Se DE 
Lip bebal/ Bat een Moullah of Peieſter alte morgend in ieder kamer zoude 

gaan/ cer’er noch femand in Was / en dat hp deeze Tabak- en Raffe· drin⸗ 
Kers onderhouden zoude/ nu eens met eenig punt ban Be Wet / en dan 

_ gens met hiſtozien of met Poza; welke gewoonte noch tegenwoordig 
gehouden Word; en na dat’er met deeze oeffening twee of Date vuren verloo⸗ 

Penzhn / voegt ben Moullah , opstaande / tegen alle de geenen / ge de 
seh | PL = | Hamer 
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Kamer zijn; Tergoederuure, dateen ieder zich vertrekke, en nazijn din- 
genga. Op deeze bermaaning gaan zp altem aal boort / na bat ze alvoe⸗ 
reng aan den Moullah eentge klemtgheiö vereerd hebben. __ well 

In t midden ban Decze Noorzd· zijde 18 cen groot portaal / waar boten 
een Hurwerk ffaat/ geen Cha-Abas ban Ormus, Wanneer hp Deese 
Btadopde Portugeezen won/ deed beengen; maar Dit Vurwerk 18 een 
onnut ſtuk / bermits het niet en gaat/ en daar ig geen groote fchin/ dat 
bet ooit weer te vecht zal gebzagt worden. Een groote galderp/ Die van 
alle kanten open is/ en welkkerg verdekt op pilaartjes ſteund / gaat er 
rondom. GS op deeze galderp/ Daartalle avonden / Wanneer de Zon 
Bndergaat/ gelijk ook deg middernachts/ een gefpeelban trompetten en 
fchalmepen gemaakt Word / tgeen men doo? de gantfche Stad kan heo: 
ren; maat/ omde waarteid te zeggen / tig een ovaangenaam Muzieh / 
en een teder oo, zou er zeer weinig behaagen infcheppen. Op eenige plaat: 
fen van deeze galderp Geeft men Kleme kamertjes gebouwd / Waar in de 
boopnaamften ban Ddeeze harmonie hun woou-plaatg hebben. An aile 
De Steden / waar in Kans hun berblijf-plaats houden / heeft men ’ boog: 
techt ban een Diergelijke Darmonie. 
Nan beide de zijden han Dit poztaal/ ‘tgeen onder het Aurwerk fraat / 

Geeft men wijf of fe Kaffen ban Tuwelierd/ dte daat eenige Fobpnen / 
Paerlen Smaragden/ Granaaten/ en Tutkatfen/ welke ban geen 
roote waardp zyn / voordoen. Jeder foo2t legt bpzonder in een klein 
ehoteltje of bakje / en is de gantſche bank/ Daar deeze fchoreltjeg op ſtaan / 
overtrokken met een zijdene net/ Waar doa, men de fteenen ziet / op Dat de 
zelven níet geftaolen fouden wozden. : 

Tegen over dic zelve portaal, nade Zuid-kantgaande/ ziet men twee 
gaalen/ ieder omtrent vijf of ze boeten hoog / en zeven of acht baeten van 

—— ‚den anderffaande. Deeze ſtaan daar om te paard met De malp te fpeelen ; 
egaart | oant mien moet in een holte loop tuffchen beide de paalen Doorlaan’ Baar 

geel Perſianen zoo ín afgericht zijn / dat het byna ongeloofelijkt fchijnt ; 
antik heb’er gezien / Die van meer alg honderd treeden her in een bolle 
loop De kloot hier foo net door wiſten te ſſaan / dar men niet zou hebben kon⸗ 
nen feggen/ dat ze nader aan D° eene als aan d’ andere paal liep, 

De vierde zijde ban den Meidan , welke ten Doften/ en tegen ober D° an⸗ 
dere groote zjde is Daar des Wonings Paleis fiaat / is aldus gefchikt. 
In 't midden ziet men een Mosquee / welkers Pom met gebakkene aarde 
gedekt / en/ gelijk het poetaal, ’t geeneen ongemeene hoogte heeft / t' eea 
nemaal geverniſt is. Men klimt er in langs negen of tien trappen / en 
komt des zelfs baoz-gebel tegen over de poogt ban Ali, Welke aan D' andere 
zijde des Narkts ſtaat. Wan het einde Deezer galderpen/ ’t geen aan De 
Nooꝛd:ſtant ſtoot tot aan de Mosquee / heeft men alremaal Uramers/ 
díe naap-3fide/ / linten kouſebanden / en diergelhke dingen verkoopen; 
en ban de Mosquee af tot aan het ander einde / ziet men alderhande hout⸗ 
dzaapers / die by na niet anders maaken / alg wiegen en ſom⸗ wielen. 
Ook heeft men er eenige Hatoen werkers / Die gepikeerde dek⸗ kleeden * 

nkien. 
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Ken. Buiten de Malderpen heeft men niet alg Smeden / die hamers / 
npptangen/ fpijkerg / endiergelijk pzer-Werk maaken; benebens eenige 

Meſſe⸗maalſiers. 
iet Daar alleg/ 't geen ’et?t voornaamſt aan te merken is / zoo inde 

Staùlfpahan, als opdeeze groote Markt / Waar ban eenigen mogelijk 
geel fraaper afbeeldingen gedaan hebben ; maat 't papier / t melk alle 
Ind / berbeeld De zaatren gemeenlijk veel ſchoonder / als ze in der Daad zijn/ 
en t balt niet zeer moejelijkk dusdanig een befcheijbing cevig fieraa Gute 

„Zetten ; maar Die manieren zijn tecremaal ſtrydig tegen mijn natuur, 
* Debde dingen hier zoodanig gezeid/_algak zein waarheid gezien heb / 

en ntet getracht / gelijk beelr Doen / De Steden van verafgelegene Wanden 
boo? wonderwerken ban de kunft te doen doorgaan. 
JBen heeft zoo t'lfpahan, alg te Zulfa, bier foorten ban Europifche Europifche 

Geefteljken. An lfpaban heeft men Auguftiren/ Karmeliten/ en Har Geettclij- 
uchnen / ente Zulfa Jeſuiten; dat s te zeggen / twee of dzie ten bagge Ker tE IGe- 

hen ban teder Deezer ber Seeſteihtze Byders. De Tefuiten/ die’er delaat- LU, * ° 
ften gekomen zijn / hebben te Zulfa maar een lem huisje; maar daar en 
tegen is hun tuin zeer grooten fchoon. ’tGetal deezer Geeſtelyken / hoe 
wel in foo weinig pecfoanen beftaande/ ig echter heel grooter alg dat Han 
‚hun Parochtaanen; want in gantfch Iſpahan, en gantfch Zulfa, sal men 
300 ban mannen afg brouwen / ’t3p ban Franken uit Europa gektomen / 
t zu ban Franken in Perften geboozen / naauwelijks bf of ſes perſoonen 
binden / Die profeſſie doen van de Roomſche Heligie. Wat de Armeniers 
belangd/ die kleven foo baft aan De heure / dat ze zelfs ban geen andere 
tillen hoozen ſpreekien / en men Geeft op berfcheidene tijden wel befpeurd/ 
dar het het belang ban de beurs alleen t8/ ‘tgeen eenigen gebracht heeft tot 
te beinzen / Dat 3m een andere Godsdienſt omhelzen wilden 
Behalben d Armeniecs/ de Franken of Europifche Kriſtenen / en de Verftheide- 

Gauren / heeft men noch t° Ipahan Yooden/ en WBanjaanen of Afaodi- sereen Br 
Sche Andiaanen. De Jooden zijner in geen zeer groot getal; Doch hoe⸗ pahan, 
„wel ze zoo atm enelendig ſchynen / zijn ze’r echter im Der Daadriet. Zn 
bemwejen zich / volgens hun gewoonte op andere plaatfen / met beef herz 
dene dingen / en indien men eenige Koopmanfchap ban belang koopen of 
verkoopen wil / men heeft maar bp hen te gaan; Want men bind 3e nim⸗ 
mermeer zonder geld. Onder de cegering ban Cha-Abas Wierden ze zoo 
fleck berbolgd/ datze/ of doozlift/ of daor geweld / gedwongen Wierden 
JBahometaanfch te worden / waar bon men uit order des Konings aan 
ieder hieer Tomans toetelde / om zich daar mede te generen / vermits 3e 
toenmaalg ín een flechter ffaat waren / alg ze tegen woodig zjn ; maar den 
Honing embdelijk befpeurd hebbende / dat ze maar dooz Dwangen uiterlijk 
Mahometaanſch waren / fond hp hen toe Gun eerfte Sods dienſt weer aan 
teneemen/ enteleeben/ gelijk zp ’t verſtonden. 
% Berat der Banjaanen/ of Afgodifche Fndiaanen/ is bep grooter; 

want men teld?er t' Iſpahan Wel tien of twaalf duizend. Terſtond kend 
men 3e aan hun getaande koleur ; — nach lichter aan een geel — 

| 3 ie 



302 …_ Zee- en Land-Reizenvan 

met Saffcaan op't boorhoofd gemaakt / geen zn doo, eet punt Gan hun 
Godsdienſt dzaagen. Dok zijn hun Tulbanden kleinder / als de gemeene 
flag ; maar hun ſchoenen zijn bp na gelijk D° onzen / met gebozduurde bloe: _ 
men daarbovenop, Altemaal zin zy geljk Wiſſelaars / en zeer doortrapt — 
inzonderheid inde kennis ban geld.  HPanneer men eenige. nde lout 
ban nooden Heeft / men kan ze/ behoudens goede berzekering / binnen 

Woekerder Bier-en-twintig uuten ban hen krijgen; dochs men moet Gen groote woeker 
Banjaaacn, Getaalen/ ja ſomtijds achtien ten honderd. Maar deeze betaaling moet 

in’ heimelijk geſchieden; want / gelijkt de Wet ban Mahomer niet alleen als 
fe woeker / maar zelfs alle inteceft vberbied / word de fom/ hoe groot of 
kilein De zelve ook weezen mag/ wanneer ’er ’t Gerecht achter komt / ter⸗ 
ſtond verbeurd gemaakt. î 

— Dooꝛ zoo veelderlen bolkeren Geeft men in Perſien veelderhande Beligien; 
want men heeft er de Mahometaauſche / die der Gauren / de Tevamin⸗ 

in Persen, ſche of Ooſterſche- ANriſteljke / waar ban verſcheidene Sectenzijn/ de Las 
tijnfche-Viriftelijke/ De Joodſche en Die der Banjaanecn; maar de drie 
eerften zijn de boormaamften. De Mahometaanſche is de Hoofd Keligie / 
als zijnde Die ban Den Honing / en ín’t algemeen ban't gantfche Land. 
De Godsdienst der Gauren is Die der oude Perſianen / eer zezich aan 't gez 
loof ban Ali, den eene Dec nabelgerg han Mahomet, ondetwozpen hadz 
den. Die der Armeniers / welke ’t grootfte getal ban alle De Wriftenen 
tan ’tOoften uitmaaken / 18 ook De geene / Die d' overhand in Zulfa heeft / 
en Die zich m berfcheidene Steden en Borpen uitftrekt / gelijk men wel heeft 
Ronnen beſpeuren uit de Wiechen / Waar ban ik ín de befchzijbing ban mijn 
tocht gewag gemaafit heb. ’t FS dan alteen ban deeze drie foozten van Liez 
ligien/ daar ik in't berbelg den Leezer han zal onbertechten/ holgeng de 
aanmerkingen / elite ik op berfcheidene tijden op hun geloof en kerkelijke 
plegtigheden gemaakt hek; maat / vermits ín Dit Hoofd (luk op nreer als 
een plaats ban het Stedetje Zulfa gefproolten mod / tgeen maar een half 
uur gaans ban lfpahan afgelegen tg / en Dat ík omtrent het zelbe eenige din⸗ 
gen aangemerkt heb / Bieden Teezer mogelijk noch nooit ter ooren geko⸗ 
men zijn / zal ik de befchzijbing daar ban boo, af laaten gaan / en vervol⸗ 
geng tot de Godsdienſten / Tand ⸗beſtiering / zeden der Inboozlingen / en 
Wat daar meer tac behoord / obertreeden, 
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ELFDE HOOFDSTUK. 

Vermakelijke weg tuffchen Ifpahan en Zulfa. _Oorfpronk 
des naams. Hoe d’ Armeniers te Zulfa gekomen zijn. « 

Cha-Abas zoekt geld in Perfiente trekken, en door war 
middel. _ Stuurd Gezanten aan de Kriften Koningen ; 
doch met een zeer flegt gevolg door den kwaaden raad 
vaneen Auguftijner Monnik, Rampzaligeinde van een 
Perfiaaních Gezant. Darden toeleg van Cha-Abas, om 
den Koophandel in Kriftenrijk opteregten, mislukt door 
het overdadig leeven vaneen jongen Perfiaan. _d’ Arme- 
niers voor d* eerfte maal rot den Koophandel gebruikt, 
Hun groote ſoberheid. Rijkdom van eenigen der zel 
ven, Byzondere vryheden en voorregten der Arme- 

niers, &c. 

ín deeze reerde namen ban Steeden / Pzrovincien / en Aivieren / de 
gelding / die hem de befte dunkt / legt ten Zuiden ban Iſpahan omtrent een kee 
halfuur gaans / loopende de Nibier Senderu bp na op een gelijke afftand rijke we 
tufichen beide defe Steden; Den weg / Die band'eene Stad tot d' andere muichen 16 
Ted / is het ſchoonſte / dat er t' Iſpahan, en in gantſch Perſien, te zien is Ear ee 
want 3e beftaat uiteen laan ban omtrent vijftien honderd-treeden lang / en à 
tuſſchen de feventig en tachtig beed. Bpnarechtin de midden word Deeze 
weg Dao? de voornoemde Rivier doozſneeden / ter Welke plaatfe een zeer 
fchone Bꝛug legt · 
Zulfa is eigentlijk een Colonie of Volſi· planting ban Armeniers / die 
den grooten Cha-Abas uit Zulfa, Stad van Armenien, getrokken had/ Oorſpronk 
waar van ook beeze Colonie haar naam genomen Geeft / Die federt zoo gez des Naams. 
weldig toegenomen is / Dat ze tegenwoordig voor een matelijke Stad kan 
aan/ alg hebbende bp na een half mijl in deſangte / en half zoo beelin de 
* 

VAG tgeen anderen Julfa, en Giolfa, noemen / volgende cen ieder 

| Men heeft ‘er twee voornaame ſtraaten / diebphang de gantfche 
langte daar tan maken / waar band’ eeneaan ieder zfjde een rp ſchoone en 

hooge Boomen heeft / welker ſtammen verfriſcht worden Doo? een Kleine 
water-gracht/ Dien D° Armeniers fm bun tuinen leiden / volgens D’ bie, 

te. 
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bie daar toe geſteld is / omde zelven te befpzoeien. De meefte andere ſtra⸗ 
gen hebben inggeiijkg een tp Boomeneneen Gracht. Wat de Muizen be: 
fangd/ die zu in ’t algemeen daar Beter gebouwd / al8t'Ifpahan, en heel 
gemakkelijker om te bewoonen; maar eer Wop berder in Deeze Befchzijving 
treeden / zalik den Leezer in weinig woorden verhalen / hoe V Armeniers 
Bier geveftigd zijn gewozden / Waar uit men hchrelkzal konnen afmeeten 
Get goed beleid ban Cha-Abasden eerfte ban Dienaam / Dre door de Wape⸗ 
nen en den Yoophandel ’t Aijk in zijn eerfte luiſter herſtelde. 

Foe dar, „Ra dat Cha- Abas sijn overwinningen diep fn Armenien boortgeset/ en 
menens te De gantfche Provincie gelijk woeft gemaakt had / doop alie d' Armeniers / 
Zulfa geko- 300 bag Zulfa, alg ban Nakſivan, en ban D'omleggende plaatfen ban 
menzijn Kars, en Van Erivan, tot Erzerom toe / na Perfien te doen trekken / om den 

Eurken de nuddel te heneemen van hem ban Die kant meer te komen ontru⸗ 
ſten / ſtuurde hu de geenen / welke hp uit Zulfa gehaald had / na Iſpahanen 
d' omleggende plaatfen en wierd het meefte Deel Der anderen na Mazandran _ 
geboerd/ om Get land te bouwen / Waar ban de kwaade lucht hen bp na 
altemaal deed ſterben; invoegen dater van vier · en · cwintig Duizend / mel: 
Ke men Der waart deed treßkken / tegenwoordig naauwelijks bijf of ze dui⸗ 
zend meer overig zijn. Eenige faren Daar na betekende Cha-Abas aan 
D’ Armeniers / Die Gat’ Ifpahan geplaatit had / een quartier aan d andere 
zijde Des Bibierg / om daarin ttoekomendete woonen  Deeze eerfte Ar: 
menters hun nieuwe Colonie ín een redelijke ffaat gebracht hebbende / troſi⸗ 
ken’er anderen na hun beogbeeld uit Tauris, Erivan, en andere plaatfen / 
en kwamen zich te Zulfa ter neer zeten. % Geral der Inwoonders van de: 
ze nieuwe Stad is federt weintge jaren noch aangegroeid dooz eenige andere 
Liriftenen han berfcheidene Secten of Gezindheden / gelijk Jacobiten / 
Ropten / en Neſtortanen / die hoor heen. in de Poor ſteden ban [fpahaa 
woonden; want den Koning hegeerde / dat zn ook hun Quartier met d Ar⸗ 
menterg aan d'andere zijde des Uwiers zouden hebben; doch / gelghet 
geen Dutzmgen genoeg waren voor zoo beel nteuwsaangekomenen / fend 
hp hen toe heben Zulfa, nade welt-zijde langs het-water/-300 beellandgte 
neemen / als zu tot Huizen en Boven van nooden hadden. Aldus en Deed. 
Cha-Abas, met d Armeniers vit hun Zand te hoeren / hen zoo heel leeds 
niet / als t gemeen zich Wael zaude kannen inbeelden; want zu waren alte⸗ 
maal niet anders als arme Land-Bouwers / die miet. en wiſten / Wat 
Koophandelhte zeggenwas / en Die in een Frontier-Preovincie nu eens ban 

de Turken/en dan een g weer ban De Perſtanen / kwalijk gehandeld Wierden, 
In tegendeel zin ’er federd Die tijd heele tot grooterkdemimen gekamens 
invoegen dat d’ Armeniers ban Zulfageen reden hebben om het land-hunner 
Paozauders te beweenen· Bm dan te weeten / hoe zn zich zoo ver in den hans 
del gevorderd hebben / moet men de zaak ban een weinigje hooger oplaten. — 

Cha-Abas, Die een Porft paneen Doozdeingende kennig was / overwee⸗ 
gende / Dat Perfien een Dor Land wag/ daar weinig oophandel gedzeben 
wierd / daat bj gebalg zeer weing geld maeft weczen/beflaat Meden na 
Europate ſtunren met rouwe Perzuſche Zijde / om te meeten / wat diedaar 
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zoube mogen gelden / en albug penningen ín zijn Nijk tetrekken. DA cCha-Abat 
wilde zich meefter makten ban alle De Zijde van zyn Land/ en met De zelbe zoekt geld 
toteen mjg / Die Gp ſtelde / en die redelijk genoeg was / ban zijn onderzas 1 herten te 
tente koopen / doo? zijn Facteurs al Get boordeel baat ban trekken. et door wat 
zelve tijd ſchoot hem inden zin / De vziendſchap der boormaamfte Koningen middel. 
ban Europa aan te zoeken / en Gezanten aan hen te zenden / ten einde hen 
ín zijn belangen tegen den Curk te wikkelen. Wp began door ben Voning 
ban Vrankrijk „en den eerften Gezant / die hp na Europa deed trekken; was stuurd Ge- 
eenen Pater Juftus een Stapucijn/ dien hp aan Hendrik de Groot ſchikte; — 
maar tot alle ongeluk kwam den boormoemden Pater eerſt eenige maanden Kooi gen 
na deezes lRonings dood te Parijs , en Kreeg hao? alle antwoord / dat / soa 
Den noning ban Peren iets met Vrankrijk te doen had / hpeen nieuwer 
Gezant aan Lodewijk de XIII. ſtuuren moeſt; 't geen niet gedaan en 
wierd. 

Dꝛie of bier jaren daar na vaardigde Cha-Abas een Gezant af aan den 
Voning ban Spanje, bergezelfchapt ban een anderen Perfiaanfch Koop: 
man ban lſpahan, terzake des Roophandels / (tellende hen een aanztenez 
lijke menigte ban Balen zijdeter hand. Ee deezer tijd was ’et ín Perfien 
een Portugees vand’ Auguſthner Oꝛrder / die zeer wel bj den Roning frond / 
en Die Ban voornemen wag weer na Spanjete heeren. _Cha-Abas diende zich 
han deeze gelegentheid/ en geloobende een goeden Leidsman gebonden te 
hebben / gingen den Gezant ban Perfien en den Hoopman met den zelbe te 
Goa te fcheep/ om de Cabo de Bonne Efperance te dubbelen / en door den 

VOceaan in Spanjete komen. Den Nuguftjnee Monnik / die den koning 
van Perfien een goeden Dienft Wilde doen / of Die mogelijk eenig ander oog: 
merk had/ vertoonde den Gezant onder wege/ dat / wanneer hy maar in 

Spanje de waardp der zhyde / die hp derwaarts bracht / ontfangen konde / 
hy denlien moeft om zijn zakken met een abelheid te berrichten / en 300 veel / 

als ’t hem mogelijk zoude weefen / tot glorn ban fijn Meeſter / hoewel’t 
hem niet onbekenden was / dat hyzeer na geld haakte ; maar dat hy ech: 
ter geloofde / dat hem de glo2p en eer Geel waarder was: dat hp hem der: 
halben ried / ín plaats ban de Zijde ce doen verkoopen / De zelbe aan den 
Koning van Spanjete vereeren / die edelmoedig en mild zijnde / niet nala: 
ten zoude een ander gefchenk ín beegelding aan den Honing ban Perfien te 

ſtuuren / ’t geen van geen minder waardp zoude weezen. Den Ambaſſa⸗ Doch mer 
deur liet zieh Di Lichtelijk fnpgenten / en in Spanje gekomen zijnde, ſteide neer gevolg. 

hp fich ín ftaat om den caad van den IRonnikte bolgen, Den Perſuiſchen door — den 
Roopman / die een ander order ban Ben laoning had/ (telde ſich Daar t’ ee⸗ kwaaden 
nemaal tegen ; doch fiende ſich niet flecft genoeg om bet te beletten / ber: —— 
trok Gp weer na Perſien, daat haden Roning behend maakte / 't geen er Monnik. 

‚in Spanjeomgegaan mag. Cha-Abas pzees fijn beleid / en berwachte met 
‚ gedult be Wederkomft ban: fijn Geſant / die inmiddels: deefe rouwe Zijde 
aan den troning ban Spanje vereerd hebbende / niet weinig berfet ſtond / 
dat den Honing / deſelve met een berfmaadend gelaat aangenomen hebben: 
De / hem vroeg / of den Woning fn ——— boor een Prouw gt 
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dat hp hem Zijde om te fpinnen ſtuurde. Ook deed den Spaanfchen Vort 
daar terſtond een gefchenk ban aan De Loningin; maar’ geen / dat hp 
hem gaf / wag zoo geweldig gering / dat den armen Perfiaan bp na ban 
droefheid meende te ſterven niet meetende tegen Wien hp zich hier ober hes 
klagen zoude / alg tegen den geen / Die hem in Deezen handel bedzaaid had ; 
doch deeze verſchoonde zich met te zeggen / Dat Gp niet gedacht had, dat de 
zaak 300 flegt zoude uitgevallen hebben. Den Bezant dan siende/ dat 
bier geen behelpen aanen wag/ begaf zich met een bedzucht gemoed weer - 
ep zee op een Schip dat na Goa ging; en Lan daar na Ormus getrokken 
zijnde / kwam Gp eindelijk t’Ifpahan, Daar Den Honing toenmaalg wag ; 
welke zijn komften’t kwaad gebalg ban zijn Bandeling berftaan hebbende / 

_ hem terftond bp De kop grijpen / en op den Meidan Deed brengen / daat 
——— men hem ín ’t gezigt ban al’t volk leevendig den buik opfneed. iemand 

een pere Was er / alg den Auguſtijner Monnik / Die bp dít Bezantfchap voordeel 
aanfch Ge- Deed ; Want / na dat Den Umbaffadeur berrrokken was / vertoonde hp 
zant. aan t Spaanfche Hof / dat hp de geen was / die den Waning ban Perfien 

getaden had den Koning ban Spanje eerſt aan te zoeken / en Den Hoopban- 
del tufichen hun Staten op te vechten / 't geen niet alg voordeelig boo, De 
Onderdanen ban zijn Katholſe Majeſteit konde weezen. Ien geloofde 
dan ten Hove / Dat den Monnik daar eenige vergelding boog Lerdiende / en 
Deeze bergelding wag het Bisdom Lan Ceuta. | 

Peertien of bijftien jaren daar na hernam den zelben Cha-Abas, die gez 
Buurende Decze tijd genoeg te doen had gehad met zijn overwinningen ber: 
det boopt te zetten / en berbolgeng de cuft ín zijn Staten te bebeftigen / den 
toeleg / Dien hp had/ banden Koophandel daar tedoen bloejen / en Zijde 
na &riftenrijk te ſtuuren. Hp betrouwde der halven daar cen aanzienlijke 
menígte ban aan den Zoon ban een rijk Hoopman ban lípahan, en zond 

„Darden toe- hem na Peneetien. Zao haaft deezen jongen Perſiaan daar gekomen was / 
Abas, om Uoorzag bp sich van een heerlijk Huis / en maakte ongemeen-groote koften # 
den __Koop- waat bande Waeren een goed gedeelte trokken. Om dit leeben nu gaande 
nendel ie gehouden / bond bp sich genoodzaakt een partp van de Zijde te berkoopen / 
opte regden, met welke penningen hp’t noch eeng 300 bont aanſtelde. Be Hepublikt 
miflake door berwonderd sijnde ober een pacticulier met zodanig een luiſter te zien leeven / 
edt A en zich níet konnende inbeelden / dat zulk een menigte van Zijde aan cen 
van — eentg man toebehoorde; maar eer geloobende / dat het den Agent ban eeni⸗ 
genPerfiaan. ge Groote Maatſchappy was / die ongetwijfeld van dit dwaaze lecben niet 

en wiſt / ſchreef Daar over na alte de Havens ban de Levant / om te meeten / 
wie deezen jongeling weezen macht / en ban Waar hp kwam; maar noch 
den Batle ban Konttantinopolen, noch den Conful van Smyrna, wiften 
daat eenig befcheid ban te doen 5 doch men fchzeef ban Aleppo aan den 
Aaad ban Venetien, Dat Beezen jongen Perfiaan den Zaon van een. mag: 
tig oopman wag/ en Dat men geloofde / dat den Honing hem daar als 
zijn gent / en om ’er zijn Zijde te berkkaopen/ gezonden had. Opdit 
bericht / en bermits men beducht was / dat deezen onbezonnen Jongeling 
ín ’t hozt alled zoude verteeren / t geen Den Honing ban Perfien hem * 

et⸗ 
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bertrouwd had / oozdeelde het den Senaat dienftig zich ban zijn perfoon / 
en het oberige zijner koopmanfchappen te berzekeren / om be gantfche berz 
Kwifting daat van te verhinderen. CTerſtond daar op fchzeeben zy een bez 
leefden Brief aan den Woning ban Perſien, om hem te verwittigen van het 
Beleid / ’ geen zp gehouden hadden / ten opfichte ban ben jongen Perfiaan 
zijn Onderzaat / en om hem te gelijk te doen weeten / dat het niet ondienz 
fig zoude weezen / dat hp iemand ſtuurde / om de penningen te komen ops 
halen ban het oberige der Hoopmanfchappen / Welke men/ zoa voordee⸗ 
lig alg ’t mogelijk was / zoudetrachten te verloopen. Den Koning van 
Perfien antwao?dde hier op ín zeer beleefde termen / betuigende hen / Dat 

hn deeze goede dienſt indagtig zoude Weezen. Tot alle geluk biel Get te dee: 
_ zectijd Hoor / dat eenen Antonio Doro, wederkeerende uit Indien Door 
Zultanie troſt / daar Cha-Abastoen tec tijd was / omzich na Venetien te 
verboegen. Deezen Antonio Doro was geboortig ban Mefoporanie, en 
had zich om den handel te Venetien met 'er Woonbegeeben/ tan waar bp 
alreeds eenige tochten in PerGen en ín Indien gedaan had / hebbende toenz 

maals toteen Medgezel een ander Benetiaanfch Woopman/ Matafli gez 
naamd. Den Honing diende zich ban deeze gelegent heid / om o2der te geez 

| ben tot het verkoopen Der zijde / Welke hpte Venerien Gad; en hen deeze 
| zaak zo2gvulbig aanbebeelende / ſtuurde Ip een bekwaam en verſtandig 

Perfiaanfch Baopman met hen/ met brieven aanden Senaat/ en o2der 
vban hem de penningen / die uit den berkoop der zijde zouden fpzuiten/ ter 
hand te kamen ftellen ; ‘tgeen getvouwelijk nagekomen wierd. Den jonz 
\ gen Perfiaan/ Die 't te Venetien 500 bont aangefteld had / Wel oordeelen: 
de / dathpop zijn wederkomst zeer kwalijk ontfangen zoude wozden/ en 
ongetwijfeld niet onweetend zijnde ban het geen eenige jaren bante vooren 
den Gezant / Daar hier boor ban gefpraoken is / Wwederbaaren was / gez 
loofde dat het beft boo? hem zoude zijn / in Europatebljben/ gelijk hp ooft 
daar / na dat men mp verhaald heeft / zijn lecben heeft geëindigd. 

Cha/.abas dao deeze twee vooꝛvallen ban Spanje en ban Venetien, en 
Boozeenige andere teekenen / Wel oogdeelende/ Dat de Perfiaanen niet zeer 

\ bekwaam waren tot den koophandel, alg ban natuure te beel genegen 
zijnde tot gemakkelijkheid / hobaardp/ en oberdaad/ ’t welk drie Dingen 
zyn / Dieeen Koopman gantfch niet en dienen / wierp hp’t oog op d' Ars 
meniers / bpde welken bp zijn tekening beter geloofde te zullen binden; 

_ want bp wift bp ondervinding / dat ze fterk/ en bekwaam Waren om lans 
getochten t° onderncemen / alg weetende zich zeer ſober te behelpen / en alz 
„ Te ongemakt met een geduldig gemoed te berdzaagen. Daar en boben / dez 
\ wijl sp Kriſtenen waren / let hy zich boor ftaan / Dat ze Des te gemmaktkelij: 
\ Ker Doo? gantfch lariſtenrijk zouden konnen handelen. WMebbende dan twee 
uit den gantfchen hoop berkoozen/ welke hy de bekwaamſten en de ber: 
ſtandigſten tot den handel oogdeelde te weezen/ Deed hp aan ieder eenige 
‚ baalen zijde geeben / Die zp op hun wederkkomft betaalen maeften/ vol⸗ 

q 2 | an 

1627, 

d'Armeni⸗ 
ers worden 

voord’eerfte 
maal tot den 
Koophandel 

gens de redelijke ſchatting / daar ze hen boor aangereekend Waren; ’t geen gebruik: 
— ze meer daar voor konden krijgen / was ne bun moeiteen booze De koten 
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ban de reis. Deezen aanflag gelukte / en ſedert Die td zijn 5’ er zoo erba⸗ 
ren en doortrapt in geworden / Hat'et tegenwoordig geen flag batt oop⸗ 
handel is / Daar ze zich met mee bemoeſen; want niet alleën ttehtten spa — 
Europa; maartot aan’teinde ban Azia „Indien, Tunquins Java, en ta 
alle de plaatfen ban’t often / uitgenomen Chinaen Japon. aat wan: 
nect 30 hun zaken niet ween verrichten / kamen zy niet meer t' Pahan, om 
Dat Dit een plaats is / Daar men naauwkeurig ceelkenfchay moet doen / en 
daat men ook goed en heat vecht Doet ; want de ffok-ffagen ontbzeeken geen: 
—— ve Factoors / die de Goederen van Gun Meeſters kwalijk beftierd 
ebben. ô Han 
Dd Armeniers zijn zoa veel bekwamer tot dert Vooplandel / dewijl ze/ of 

doo? deugd / of boor gierigheid / ſpaarzaam en zeer zuinig gewoon zijn te 
leeven. Wanneer ze op lange reizen zullen gaan / neemen zy boozraad mee 

zoberheig Van Beſchuit / gerookt Buffelg-vleefch/ Upens / Boter / Meel / Wijn / 
der Armsen;. € gedzoogde Pzugten. ZelfS koopen zy geen berfche koſt op de dagen / 
ers, dat het hen geaozlofd ig Hie Peeters / ten zy dar ze ín t gebergte eenige Lam 

meten of Geiten gaed koop konnen hefjgen / en men heeft ’er weinig onder/ 
Die hun netten niet met zich voeren om / wanneer zeftaande waters of tís 
bieren ontmoeten/ bun koſt met biffchentezoeken. Deeze voozraad koft 
ben zeer weinig ban vracht ; want gelijkt ik bier boo? gezegt heb / cert Hoop⸗ 
man/ Die zeg Wemelg met zyn Hoopmanfchappen belaad/ Geeft een ze: 
bende / Die hem niets koft / om zijn eetwaren en reis tuig te boeren; zoo 
hp 'et twaalf belaad/ heeft hp 'er twee / en zoo voorts / Wordende de ze: 
bende Wemel altijd op De zeg anderen toegegeven. Wanneer deeze Arme: 
niers nu ín een Stad komen / daar ze eenige tijd verblhven moeten / ma⸗ 
Ren zu met hen vijf of zes een gezelfchap/ en huureneen ledige Kamer / die 
tevftond geftoffeerd ig ; want ieder voerd zijn Matras / Behens/ en lieu⸗ 
lien· gereedſchap / met zich / ’t geen een groot geld uitwint. WMoor’t overi: 
ge weeten zy zod ſober met hun mond- behoefte te werk te gaan, dat het me⸗ 
nigmaal gebeurd / dat ze uit Vrankrijk of Tralien weer terug komende / noch 
eetwaren t° huig bꝛrengen. Wanneer ze na Kriſtenrijli treklien / voorzien 
zp sich van Safraan/ Peper / Muskaat · nooten / en andere Specerpen; 
en hier ban í9’r/ dat Ze in de Dorpen Bzood / Boter/ Kaas / Wyn / 
melkt / en andere Waren, die ze band’ arme Boerinnen koopen / beta: 

Hen. Mig ze nuuit Uriſtenrhi weer wa Buig heeten / neemen zp alderhan⸗ 
de ſnuiſterpen ban Venetien en Neurenburgmet zich / gelijk kleine ſpiegel⸗ 

tjens / glaze Baggen /balfche Paarlen / en meer Diergelijke dingen / Waar 
mede zy op De zelbe manier alg met Be Specerpen Leeden. | 

Eindelijk zijn zy zoo toel in den Roophandel gevorderd / Dat ’er berfe het: 
Rijkdom. genen geweeſt zijt / Die ban twee tot twintig duizend Tomans nagelaten: 

hebben ; maat de magtigſte / die er ooit onder de Armeniers is geweeſt / 
fiet achter beertig duizend Tomans arr“ emunt geld / zonder zijn Buizen / 
Tanderpen / Puweelen / Bonder” en Zilbere Paten / en zijn hoftelók 
Huisraad / daar bp te rekenen ; Want im Perfien rekenen / noch de Ma⸗ 
hometanen / noch de kriſtenen / onder de ckdom ban — 

uig- 
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Huisraad / Buizen of Landerpen ; maat alleen’t gereed geld daar hp 
zijn handel mee kan drijven. | 

d’ Armeniers ban Zulfa Gebben bit voorrecht hoben d'andere Hriftenen , By? ondere 
ban t Ooften/ dat ze Tanderpen bezitten / en ſchoone beleden hebben / yryPeden 
latende den Honing niet toe/ Dat mien hen ’E minfte ongelyk doe, of Dat niers van 
eenig Mahometaan te Zulfa woone. Zp hebbende Pꝛivilegie of t Daag: zulfa. 
tegt van 300 wel gekleed te mogen gaan alg De Perſianen / en / gelfjlk zy / gouz 
Dene en zilvere taamen aam hun Paarden te hebben. Bun Brouwen zijn 
pakt zeer vijkelijk geftleed/ en dragen de ſioſtelyliſte ſtoffen / Die in Wriften: 
tijk gemaakt worden. AR ie 

Den Boring noemd den geen / Die ’t hem Beliefd onder D' Armeniers / 
om Get Hoofd van D anderen te zijn / en hen onder de Boninglijke macht te 
beſtieren en tegebieden. Deezen Word de naam van Kelonter gegeven / en 
belt het oordeel ober alle geſchillen / die onder hen mogen komen t’ ontz 
fraan, @okfchat hp alle d andere Armeniers / cen'teder na zijn macht en 
gelegentheid / om De ſom uit te maken / welke zy jaarlijks aan den Koning 
moeten Betalen. Le 
De taal der Armeniers ig tweederlep ; de gemeene taal / welke ban Gen „Twrederley 

altemaal geſprooken word / en D andere / Die alleenlijk tot de Godgdienft 
gebzuiſit en ban niemand gekerrd word / als ban de Nerkelyke Perſoonen. 
Zp ſehrhben / gelhk wy / vande ſlinſier na de rechter hand / en gebruken / 
federdontrent biet honderd jaaren / cen zonderling en zeer breemd flag van 
Letters. Diie taalen Gebben zy / Hie her gantfch natuurlyk zijn / en die 
echter zeer veel ban malßander berfcheelen ; Dd’ Wemenifche / Welkte Die van 
hun oude Baderland is / en dien sp ban Badet tat Zoon behouden hebben ; 
de Perfiaanfche / welkte die van het Land ig / daar 3e tegenwoordig in woa: 
nen; ende Tuckfche/ Dien zw oak ban hun Boorouders geerfd hebben / en 
daar ze zicht meeft in den Koophandel ban dienen. Wat de Pꝛouwen bez 
langd / zy ſpreken by na geen andere taal alg d Armemſche / vermits ze 
gantfch geen ommegang met Bzeemdelingen hebben / en Dat ze zeer zelden 
buiten hun Puig komen. Men Geeft ookeenige Armeniers / die Itali⸗ 
aanfch en Franſch en andere Calen fpseken/ 't geen ze leeren in De retzen / 
welke zy in Europa Doen. | — 

Eindelyk zal ik noch Dit ban Zalfa zeggen / dater omtrent vijftien of 
zeftien zoo Werken als Kapellen ban y Armeniers zijn / Waar onder men 
twee Deouwe- Bloofterg moet relenen. Zp hebben een Aardsbiſſchop / en 
berftheidene Biffchoppen met hun Monniken / daar ih bier niet van zege 
pad bi lg haaſt gelegentheid hebben om daar wijdloopiger Van 
eſpreeſen. 

@a3 TWAALF. 
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TWAALFDE HO OED-STUK. 
\ 

beftaat. Lerſte Succefleurs ofte Navolgers van Maho- 
mer. Liftigheid om de Kriftenen , Jooden, en Heide- 
nen tot het Mahomeraanfch geloof te brengen. Vreemde 
Plegtigheden gebruikelijk voor het Feeft van Hocen en 
Huffein, en befchrijving van het gedagte Feeft. Feeſt 
des Kemels , en plegugheden daar omtrent gebruike- 
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hebben. Deeze ſucceſſie / zeggen zy / beftaat in elf Prieſters / welke van 
Ali afdaalen/ en met hem ’tgetal ban twaalf uitmaken. Ziethen hier 
achterbolgens. 1 AliZoonban %bou-taleb. 2 Hocen oudfte Zoon 
van Vi. 3 Huflein zijn tweede Zoon / Die om halsraakte om dat hp de 
facceffie van zijn Dader beweerde. De plaats bandeflag/ welke hem de 
Sunnis leverden / en daat hp ’t leeben liet Mod Kerbela genoemd / leq: 
gende Dicht bp Babel; deeze plaats Word noch tegenwoozdig boog heilig en 
ban de Perſianen in een groote eerbiedigherd gehouden. 4 Imanzin el A- 
bedin. 5 Mehemeteel-Baker. 6 JaferelSchadek, Die beeze gewoontein  Litigheid 
Perfien opgebracht heeft/ Dat/ zoo ’er eenig Rriſten Food, of Weiden n° 8 Tan 
is / diezich tor de Mahometaanſche Godsdienſt begeefd/ hy door de Met aen, en Hei- 
algemeen erfgenaam van zn huig verklaard word / met uitflwiting ban denen_ toe 
zijn broeders en zuſters / zoo hy er beeft. Hier ban Daan komt het/ dat 2% Maho- 
berſcheidene Armeniers / Georgiers / en andere Kriſtenen die onderdar scioor te 
nen deg Gronings tan Perfien zijn / Mahometaanſch wozden / om alte het brengen. 
goed van hun huig terben/ Waar uit Weer een ander kwaad ontftaat; 
tant d’ andere kinderen / om níet ban hun erffenis ontfteeken te zyn / vere 
zaaken insgelijks hun geloof / en omhelzen de Wet ban Mahomet. Wen 
7 navolger is Moufla-Katfem. Den 8 Aliel Rezza, welkers Graf / 
t geen te Meched gezien word / by na in de zelve eerbiedigheid bp de Pere 
ftaanen is / als het Graf ban Mahomet. De 9 ig Mahammer-el-Jouad. 
De ro Aliel Hadi. Den Ir Hocenel Askeri. Den 12 Mouhemmet el 
MohadiSaheb-zarnan. De Perſiaanen hebben ban deezen laatſte't zelve 
gevoelen / ’t welk Wp ban Enochen ban Elias hebben; 't geen oozzaak is / 
Dat berfcheidene hem op hun daod-bed wel-geftoffeerde huizen / ftallen vol 
fchoone paarden / en andere noodzaakelykheden / tot zijn Dienft/ / wan⸗ 
neer hp weder zal komen/ bp ceftament maaken. Alle deeze goederen / 
Die hem aldus bp uiterfte Wille gemaakt worden / mogen ban niemand gez 
beuifr warden / Wordende De huizen wel Dicht toegeflooten/ en de paars 
den uit de daar toe geftelde inkomften gevoed. Deezen navolger ban Ma- 
— geeft men den bpnaam ban Saheb-zaman, dat 'ste zeggen / Heere 
estijds. 
Deeze twee Decten van de Sunnisen de Schiais Worden ookt gebolgd fn de 

drie baopnaamfte Uoningrijſien ban Indien, welke zijn 't Lijkt ban den 
Szooten Mogol, 't Boningeijk ban Golkonda, en't Honingryli van Vi- 
ziapour , Daar hier na bzeeder ban geſprooken zal worden. 
Ik komnutotdegroote plegtigherd der Perſiaanen / welke is het herz 

maarde Feeſt ban Hocen en van Huffein, Zoonenvan Ali. Geduurende vreemde 
d’ achtoftiendagen/ Die boo? Dit Feeſt gaan/ maken d' tekerigfien tot de Plegrighe- 
Wet zich 't gantfche lichaam en aangezigt fwatt/ en gaan naakt langs de EE ven 
ſtraaten / níet anders als een klein doekje boorde Deelen hebhende/ welke net“ rect 
de natuur gebied te bedekken. In ieder hand hebben zn een fieen/ Daatp van Hocen 
me tegen malkander hloppen/ terwijl! ze hun hebamen en aangezictjten in Ce Hudlein. 
duizend wonderlijke poftuuten flellen/ en geftadig ſchzecuwen Huſſein, 
Hocen ; Hocen, Huffein; % geen ze met zulk cen geweld daen / 9 hen 

iſchuim 
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t ſchuim ten mande uit loopt. — Des abonds zijn er godbruatige luiden/ 
Die deeze naakit-Looperd in hun huizen ontfangen / en hen wel veeten gees 
ben. Geduurende Deeze Dagen ziet men op de hoeken der matkten en” 
feuig-firaaten ſtoelen geftelb boor de Predikers / Welke men gaat heozen/ 
en Die het bolk tot Be bevatte van Dit Feeſt bereiden; en / gelhker ban befde de 
kunnenen van alderhande ouderdom na deeze Predikers loopen / zijner 
geen dagen in't gantfchefaar/ Dat de brouwen beter gelegentheid hebben 
om hun Minnaars túd en plaats te ſtellen. 

:k Zal hier Be befchrübing bau dit Peeft zodanig doen / als ik't gezien 
beb op den dacden Hulp ban den faare 1673. Door De guuſt ban den Nazar, 
of Groot · Meeſter van Des Ronings Huis / die ongen eenigen Bollanderg 
een befiwaame plaats op den Meiden Deed geeen / tegen oberden Dela, 
daar den Roning opzat. Deezen Delaig gelijk een overdekte Schouwm- 
plaats / welkerg Dak han beefcheidene pilaaren onderfteund Mozd / en 
{taat aande 3de ban de Poort des Paleis / hebbende de hoogte ban een 
gemeene verdieping. fj 

Omtrent deg morgens ten zeven uuren kwam den Honing / vergezel⸗ 
fchapt ban de Baooten des Bofg/ op Deezen Dela, en zertede zich in een 
Troon / diein des zelfs midden ſtond / blijven alle de Weeren ober einde 

Bechrijving laan. Zoobaaftbpgesetenwag/ zag men aant einde ban be macht Den 
van her ge. grooten Pzohooft verſchynen / zittende opeen fchoon Paard/ en gevolgd 
dachreFeeft, wordende van eenige jonge Beeren. Deezen ſchiklien terſtond het bolk / 

tgeen gekomen ig om Dit Heeft bp te woonen / teder op zin order; Want 
om de wanopder en ongeregeldheid te vermiden / Die gemeenlijk bp deeze gez 
legentheid placht t' ontftaan/ willende t cene quartier of wijkt ban de ftad 
boor'tandergaan/ bebal den Koning / nu eenige facen geleden / Dat den 
Gyooten Probooft de Ceremanie-meefter weezen / en teder zijn rang betee⸗ 
kenen zoude. Cerwijl hy zich nuin ſtaat flelde/ om deeze quartieren of 
Compagnien vande Stad/ Dieten getale ban twaalf zijn / te boen boort — 
treklien deed men hem ſtil houden / om een Auiter te laten binnen treeden/ 
gewapend meteen boog / een pijl-kooker / eneen Sabel / en gevolgd Lan 
feven mannen / diefeder een piel / on welker punten eben ſoo beel Hoofden 
ſtonden / recht am hoog dzoegen. Deeſen waren heofden Lan d’ Usbeks 
welke JRabuuren en Erf-bpanden dev Perfianen zijn. Terſtond belafte 
den Loning/ dat men bf Tomans foude geeben aan teder Det geener Die 
deeze hoofden droegen / en Die De zelve afgehouwen hadden / en tien To- 
mansaan Gun BPoofdman. Vervolgeng deed men omtrent drie honderd 
Eurken binnen treeden / Die uit de Izontierplaatfen ban Turkyen geblugt 
waren / daar mende boeren met geweldten aoptog deebtrekken. _ Deeze 
Turken tot dicht baarden Dela gekomen zijnde / groctten zp den Koning 
tot drie maalen toe/ en baden hem te willen taeftaan/ Dat zp met hun 
brouwen / kinderen / en beeſten / in ſjn Lijk moetten kamen Wwoonen. 
Ben Honing bebaldaar op / dat men hen meteenig geld byſtaan / en eeni⸗ 
gelanderpen zouden geeben/ om Die re bebouwen. Herbolgensg ſtelde zich 
den Grooten Pzobooft weer in ſtaat om de Compagnien te doen voort se 

en 
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Ken/ hebbende ieder een rosbaar / bie ban acht of tien mannen gedraagen 
Wied. In tegelijk ban deeze rosbaaren ſtond een dbaodkift van tuflthen de 
drie en bier boeten hoog / en tuſſchen de bf en ze boetenlang. Hout 
der rosbaaren was gefchilderd met Feſtonnen ban goud en zũver / en De 
doodhiſten met gebogduurde kleden oberdekt. Zoo haaft Dd eerſte Com⸗ 
pagnte bevel gekreegen had om boozt te tvekken/ leidde men drie hand- 
paarden voor aan met fchoone harnaſſen / en aan De zijden ban Den zadel 
8 men den boog / de piten/ den ſchild / en het fwaard vaſt gemaakt. 

oen zp nu omtrent honderd treeden ber opde Markt gebopderd waren / 
en dat zp den Roning begonden te zien / deeden de geenen / Die Deeze drie 
paarden leidden / hen galopperen / en De gantfche Compagnie / die De zel⸗ 
be bolgden/ ſtelden zich: Daar op aan't loopen / danſen / en fpringen. 
Ook wierpen zy de gordels en tulbanden om boog / en ſtalien be vingers in 
de mond / omeen ſcheller geluidte maaken. Pen zag er anderen / Die / 
uitgenommeneen Doek voor de fchamelbeid/ gantſch naakt waren/ gelijk 
il hier voor gezegt heb / en die/ twee groote ſteenen in de Ganden hebbende, 
de zelbe tegen den ander floegen / fchzeeuwende gelijk dolle menfchen / Huf- 
fein , Hocen ; Hocen, Huffein ; totdat hen 't fchuím ten monde uit liep. 
Na dat ze aldus drie of bier keeren op de KRatkt gedaan hadden / deed men 
&’ andere Compaguien ieder in zjn vang boozttrekken. _ Mier gingen ban 
gelhſten dzte hand-paarden boor/ welke De paarden berbeeiden / Die Deeze 
Pꝛopheeten inden krijg befchzeeden. Zp maakten altemaal de zelve gri⸗ 
maffen / en Deeden inggelijks drie of bier heecen langs de markt; twaar ra 
ten ieder Compagnie ineen Goekt beed gaan/ om de plaats boor be geene / 
Diebolgde/ beptelaaten. Onder beeze Compagnien waren ’er twee / 
boor ieder ban De welken / gelijkt alg booz alle D' anderen / cen rosbaar gez 
Braagen wierd / Waar ín twee Kleine doodkiſtjens konden ; en in deeze kiſt⸗ 
jens lagen twee Klene kinderen / gelijk of ze Dood geweeft waren. Alle de 
geenen / Die omtrent decze twee kinderen gingen / fchzeiden en zuchten gez 
weldig ; Want deeze kinderen berbeelden die van Huſſein, welke / wanneer 
den Propheet 't leeven liet / gevangen genomen Wierden daor Yerid Kalif 
ban Bagdar, dieze om hals deed bꝛengen. ’t Is ín Deeze gelegentheid/ dat 
men een menigte ban Boeren / Die bp deeze plegtigheid kemen / dapper ziet 
fchzepen/ alzoo ze hier Doe: bergiffenig ban alle hun zonden gelooven te 
hebben. oen nu al dit volk opde Markt wag/ ontftonden’er/ / onaan⸗ 
gezien den goeden o2der/ welke Den grooten Pzovooſt daar in trachtete 
ſtellen berfcheidene gebegten/ 't geen beroorzaakt word door de hobaardp/ 
dien zp hebben / in matkander ín des Ronings tegenwoordigheid dapper 
te keer te gaan/ en doo: het gevoelen / Dat / zoo iemand bn deeze gelegeut: 
beid om hals raakt / hp boor Heilig gehouden word / gelijk ook in Der daad 
een ieder alg dan iets geeft / om hem treffelijk te doen begraatven. Berbele 
gens wierden’er bijf Elephanten opde Markt gebracht / die een Loo? een 
achter malltander gingen / ieder na zn hoedanigheid / dat's te zeggen / 
nadatze’t beft ten oo2log afgerigt waren ; ntet Dat den Woning ban Per- 
fen sich tan Glepbanten in zijn shad maat eers halven —— 

r 



Feeft des 

zig  orZees enbändeReizeris van + * 
hy deezen / welke hem de Bezanten der Indiſche Koningen fchenken: 
Deeze Elephanten waren overdekt wet koftelijke geborduurde deſ⸗ klee⸗ 
den / condom met ſchoone franje ; en op deu eerſte / De De hoogſte en groots 
ſte was / zatentwee mannen / waat banden een / Die 't beeft beſtierde / op 
den Gals / en den ander / Die cen grooten ſtandaard doeg/ daar des Ro⸗ 
nings wapen in ſtond / meet achterwaarts zat: Opieder der vier anderen 
zat niemand / als den beſtierder. Pooz de plaats gekomen zijnde / daat 
den Koning gezeten was / wierden zp alte vijf nevens malftander gefteid / 
waar na de Grootfie / Die in t midden ſtond / de voorſte beenen boor, en 
d' achterfte beenen achter uit /_ begon te ſteeken; 1nboegen dat den buik by 
nad’ aatde raakte / ’ geen De manier ig /- waar op d' Elephanten hun eer: 
biedigheid bewijzen.» De bier anderen Deeden ban aclijken; en hebbende 
daar op altemaal de nuit na d' aarde Doen Daalen / heften zy Die Weer op tot 
boben ober ’t hoofd / ’t welk zp Drie maal na malkander Deeden. Dit ges 
daanstjnde/ Deed men hen 'tachterfte boo? Keeren/ en lichtte De dek-klee⸗ 
den op / om den Koning te Doen zien/ Hat ze in een goeden ſtaat waren / 
en wel onderhouden wierden Waar na hun Meeſters hen weer weg brache 
ten. —J 0 
Aan de zijde ban den Dela, daar den Koning opzat / Gad men cen hilei⸗ 
ne ſtellagie gemaakt / met tapijten overdeſt / omtrent vijf of zes Voeten 
zaeger alg die des Ronings. In t midden van deeze ſtellagie ſtond een gro⸗ 
teacm-ftael/ met ſwart fluweel oberdekt/ / waar in een Moullah of Priez 
fter zat / met noch zeg andere Moullahs rondom hem. _ Ben Moullah, Die 
ín den ſtoel zat / deed eenn beetoog ban omtrent een half uur ober de dood ban 
Huffeinen ban Hocen, waarna den Honing hem den Kakaat, of't Ho⸗ 
ninglijk kleed Deed geben / gelijk d' anderen ook ieder een Diergelijk klecd 
Rreegen ; maar ban beel minder waardp / alg den Moullah, Dre 't vertoog 
gedaan had. ZDoo haaſt zp deeze koninalijke kleederen aangetrokken hade 
den / zettede den zelven Moullah zich weet in zijn ſtoel / en Deed een gebed. 
dooz des lonings gezondheid / en De voorſpoed van zijn tegering. 

Deeze gautfche plegtigheid Duurde ban deg morgens ten zeben uuren tot 
omtrent den middag / Waar na den Honing zich vertrok; maat met het 
volk en blijft het daar niet bp; Want zp loopen met deeze Doodkiften doog- 
De Stad/ zoolang als den dag duurd; en/ Wat men daat ook tegen doen 
mag/ siet men altijd / dat alg twee Compagnien malkander ontmoe⸗ 
ten/ 3p handgemeen worden / 't zy omde hoager hand te hebben / of om 
venige andere dorzaak; waarom zp ook/ om zoo Beel in alte ongelukkente 
boozzien als't mogelijk ig/ geen andere wapenen bj deeze gelegentheid alst 
ſtoklien mogen b2aagen. * 

Eenige tijd na het Feeſt van Hufſein en van Hocen bieten de Perſiaanen 
eenander / t geen zp Get Feeft des Kemels roemen / ter gedachtenis van 

Kemels, en Abrahamsoffecande. Dit Feeſt houden zp ín een groote eerbiedigheid / en 
plegtighedẽ 

daat om- 

trent c- 

bruikelijk. 

zengen / dat het een hemel was / welke Bod ín de plaats ban [fmael ſtuur⸗ 
de / en geen fchaap ; want zp zeggen / Dat het Lfmaêl, en niet Izak, wag/ 
die geofferd zoude orden, Tot deeze plegtigheid verkiezen zy Ei der: 

choon⸗ 
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ſchoonſte Kemels / Die zp binden konnen / welke met valſch goud en zu⸗ 
ber bercierden opgepzoukt hebbende / Beengen 3p hem de morgeng bzoeg 
buiten de Dtad ap cen groote plaats/ Die boor een Jizosquee gelegen is / 
aan geen zijde de rivier van Mpahan, na De Kant ban Zulfa, gaande den 
Daroga, Bie gelijk den grooten Pzovooſt is / met al het bolt mede der⸗ 
waattg. Den Uoning placht zich ooft voo? deezen op dit eeft te vinden ; 
maat fedect eenige jaren is die gewoonte berfto2ben/ en Den Daroga bekleed 
daat zijn plaats. … * SE it 
Zoo haaſt den Koning daar, gekomen Was/ deeden berfcheidene Moul- 

Tahs geduurende cen half uur eenige gebeden / waar na den Koning ecn 
Werp-fpieg nam / dien hp tegen den Wemel uitwierp ; Dochs tegenwoordig 
woꝛd dit Door den Daroga gedaan. Cerſtond Daat op word Den Vernel ter: 
aarde getrokken met eenige touwen / Welke hem ten Dien einde aan de bee: 
nett baft gemaakt zijn / en na dat men hem den hals afgefneeden heeft / 
word het overige des lichaams in elf deelen gehouwen / maaktende’t hoofd 
het twaalfde/ ensinhe he twaalf Compagnien ban Iſpahas teder hun Heel 
konnen hebben / Welke deelen aan De geenen/ Die gelijk als Popmannen 
daar over zijn / en die ban oudg altijd deeze eet gehad hebben / te zouten / 
entot het volgende Feeſt te bewaaren gegeeben worden Wordende inmid⸗ 
dels het deel ban het voorgaande jaar met rift gekookt / tgeen het fonda- 
meut bande maaltijd is / hie den Popman aan De gantfche Compagnie 
geeft; Want dit deel 500 groot niet zijnde / Hat het boog al het volk volſtrek⸗ 
ken kan / behalven dat de voornaamſten daar maar ban eeten/ die t boog 
een zeer groote cer honden daar ban te konnen nuttigen / Doet men een me⸗ 
nigtevan andererijftinct fchaapen- en hoenderbleefcij boost ’t oberige ban 
de Compagnie kooken / en wozden Daar en boben groote aalmoeſſen aan 
den armen uitgedeeld. Ziet daar/ op wat manier de Perfianer hun twee 
groote Feeſten vieren / en’t geen men in't algemeen zeggen kan ban de 
Secte ban Ali, die een ber twee groote takken ban de JPahometaanfche 
Godsbienft is. KZal nu vorders tot die deer G auren treeden/ Welke de oz 
beeblijffels bet oude Perſiganen zyn / en daar men noch een aansienlijk ges 
tal van in PerGen bind. 

Nan 
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DARTIENDE HOOFD - STUK, 
Oorfpronk van de Godsdienft der. Gauren , en hun Prophee- 

ten. Hun gevoelen van:de Opftandiging, &c. Boe- 
ken der Gauren, Hun manieren van Doopen, en van 
Huwelijken: Vreemde gewoonte der Maand-{tondigen. 
Vaft-en Vier-dagen. Gevoelen vande Hel, Duivelen „ 
enVerdoemden. Wijfe van Begraaven. Tothoeverde 
Gauren: * Vuur ceren, Hun- Zeden en: Gewoonten. 

Vreemde reiniging van Zonden. Wonderlijk gebruik 
omtrent Stervenden. Welke Beeften van de Gauren ge-- 
liefd, of gehaat worden, en waarom, &c. 

N Ooit it er eenig Bolk iebeviger geweeſt om de Geheimeniſſen Han: 
baat Godgdienft verhoolen tehouden/ alsde Bauren; waarom ifs: 

ten zeer groote moeite heb gehad om t° ontdekken / ’£ geen ik-hier ban de: 
hunne gaa beſehrijven. 

Sederd dat de Perfianen de Gauren begonnen te berbolgen/ bertrokiken- 
ver zeer veel na Suratte, en na andere plaat fer Det Probincie ban Guzeratte ;. 
maar tegenwooidig laat hen den Koning Ban Perfien ín vrhheid leeven; 
’ geen dẽ oorzaak ig / dater meer alg tien Duizend te Kermanzijn/ biet 
Dagretzen ban Waar zp een voorname Tempel hebben daar hun Grooten 
Priefter zijn vefidentie houd / waar na toe zy eenmaal in hun leeben gehau⸗ 
Ben zjn in Pelgrimagie te gaan. RE 
Zo zengen/ dat de Bader ban hun Propheet een Prank of Europiſche 

Uriſten van — was / Azergenoemd/ en een Beeldhouwer ban zijn. 
ambacht. at bp uit zijn Eand trok / om Get hunne te komen bewoonen / 

hun Prophe. °t geen toenmaals de Stad Babel wag/ Daar hy ten Vrouw nam/ Dogh-- 
ten. don genoemd, Dat deeze Bzouw zekere nacht een gezicht had / en dat haer 

docht / dat Bod haar uit het Paradijs dooreen Engel deed bezoeken / wel⸗ 
ke haar zeer hoftelijke Rleederen bracht / daar ho haar meebekleedde., Dat 
ver terftond een Hemelſch licht zich op haar aangezicht beefpseidde / en het 
zelbezoofchoon gelijk de Zon maakte; en dat wakker geworden zijnde / 3: 

Bemerkte/ Dat zefwanger was / uit welke fwangerheid gekomen ig den. 
Propbeet) welke zp Ebrahim-zer-Ateucht noemen, Dat de Btarrehij- 
Kers van dien thd Dooz’s bezigtigen ban’ geftarnte kennis hadden bande, ges | — 
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boorte deezes Doo God gezondene Rints / 't geen de menſchen beheerſchen / 
en in De herten regeren zoude. Dat deeze zelbe Dtarrehijkerg de zaak aan 
den Lontng gingen bekend maken / zeggende hem / dat ’er een hind geboo⸗ 
ren ſtond te worden / ’t geen hem t’ eeniger tijd zijn UHroon zoude beneemen. 
Dat deezers Koning, die zich} Noubrout noemde / en Die De Uroon dao? tp: 
tannp verkreegen had / uit baeeg van Die te berlfezen bebal/ dat men alle de 
Drouwen / die zich in d' uicftretshing ban zyn Lijk ſwanger bevonden / ter 
Dood zoude brengen / ’t geer ook alzoo bolbzacht wierd ; maar ziet hier het 
ard of wonder-werk;/ ’s-geen zp verhalen / en Hat De Moeder en bund 
ehield. 
De ſwangerheid deg Moeders ban hun Propheet door een byzondere 

boorzienigheid Bobs niet hebbende honnen bemerkt worden / gelijk die ban 
andere Brouwen / ontkwam zpde dood / en baardeden Propheet op haar 
tijd. Paar Man / die tot daar toe geen hennis bandeeze gebheimenig Had 
gehad/ ziende vac hp in gebaar wagbanzĳjn hoofd te verlieſen indren hp 
de zaakt niet aan Den Koning ontdekte, cn dat den zelve door een ander daar 
ban mocht kamen verwittigd te worzden / ging hem bekend maken / dat 
hem een Zoon gebaozen was / en dat zijn Brouw fwanger was geweeſt / 
zonder dat hy't ooit had konnen bemerken. Dat zp Door haar Uftigheid 
ontkomen was het onderzoek Der geenen / Welke hp gezenden Had / om al: 
Te De fwangere Drouwen tedoen ſterven / en dat Bet Bind aldus behouden 
was gewaden. L 

Dit Hind/ zeggen de Gauren / was niet zoo haaſt geboozen / of’t Ge: 
gon te lachen / tegen de gewoonte van alle andere Kinderen / Die uit de buik 
hunner Moeders komende terftond beginnen tefchzepen/ gelijk alreeds de 
glenden ban dít leeben gevoelende ; tant in De Wereld komende / om daar 
ober der menfchen herten te zegenpralen / moeſt het met teekenen ban blijde 
ſchap Weezen ; en het bol begon zich ook ban hun kant te verheugen ober 
Be toehomende gelukzaligheden/ daar 3p zich mee bleiden. en Honing: 
dit tec oogen gehamen zijnde / Deed zijn Dtarrehherg ontbieden, om uit 
Ben te Goozen/ wat doch een zoo angemeene zaak beteekenen mocht / en - 
kat ‘er bandit Bind wozden zoude; maar de Starrekykers Gem ongetwij⸗ 
fsld daar niet wel op voldaan hebbende / deed bp Dit Mind in zijn vegen: 
woozdigheid komen / en meende het met zjn eigene hand te doo2ftechen ; : 
doch God hem op ffaande boet geftraft / en zijn acm verdord hebbende / 
Kon hy zjn boorneemen niet bolbzengen. Den tioning/ ber van zich dage 
een zoa zichtbare ſtraf te vernederen / liet zich tat gramfchap vervoeren / 
beeelende / dat men cen Groot buur ontfieeken/ en’thind daar in zoude” 
kaerpen ;-maat doo? Gods Almachtigheid beranderde het buur / ’t geen 
men aangelegt had am het ſind te berbzanden / in een bea ban roozen/ Daar: 
“zeer zoet ep lag te ruſten. 
De geenen / die ban toen af deezen Kleinen Propheet begonden teeven / 

namen van Bit buur / 't geentot oꝑp deezen Dag toe behouden zoude weezen. 
Zpbetwaren't/ zeggen zy / ter gedachtenis van dit groot Mirakel / en 3: 
houden 't in cen groote eerbiedigheid / * dat het gediend heeft xt J * 
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dienſte ban hun Propheet te doen kennen. treten dor \ 

Den Boning bleef Daar inmiddelg niet by / en door defe twee wonderen Lan» 
zijn godloosheid niet hebbende konnen overtuigd worden / Deed hp neuwe 
ſiraffen boo? Dit Kleine hind gereed maken ; maar God kaftijde zijn onge⸗ 
toobigheid en Die ban zfjn volk / Door hen zulk een menfgte van muggen te 
ſtuuren / en ban een zoa kwaden aard/ Dat alle de geenen / Die daar ban 
gebeeten Wierden / zonder genade ſtierven / indien ze zich niet terſtond boo? 
den Propheet kwamen vernederen / en hem De boeten kuſſen tot een teeken 
ban leedweezen. Den Honing / die onderwijl in zijn hardnekkigheid voort⸗ 
boer / kreeg Daar een voorbeeldelyker ſtraf boo? ; want een Deezer muggen 
hem in t oor gekomen zijnde / ſtierf hn ín de grootfte vazernp Des weerelds. 

Die hem in t Fik volgde / noemde zich Cha Glochtés. Deezen onder⸗ 
nam ook ín den aanvang ban zijn regeering Dit kleine kind / °C geen te gez 
lijke mm jaren en Deugd opgroeide / te berbolgen. Hp deed het gevangen zetz 
ten; maar hj wag wel berbaafd / wanneer men hem terftond kwam ver⸗ 
wittigen / dateen zeker Paard/ daar hp geweldig beel ban hield / alg zich 
berzekerd houdende / Wanneer hp daar in den ſtryd op zat / ban d over⸗ 
twinning te zullen weg dragen / De ier beenen bedorben had. Hp was wijs 
zer alg zijn voorzaat / en echennende ban waar hem zodanig een ſtraf kam / 
deed hp den Jropheet ontfluiten/ verzocht hem bergifferis ban hun ongee 
loovigheid / en bad hemte willen aanhouden om De herſtelling der beenen 
ban zijn paard. Den Propbeet hem deeze genade Wel Willende doen / bad 
God bier maalen/ en ieder maal kwam een Der beenen weer tot zíjn voorige 
ftaat. Den Honing dit wonder siende/ wierd ten halven bekeerd / en be⸗ 
floot dít kind boo? Propheet verkennen ; maarzich alboozeng noch beter 
bande waarheid sijner zendinge verzekeren willende / floeg hp hem Loor / 
dat Gp zich in een bad kan gefmalten zilber /_’tgeen hp boo? hem gereed» 
zoude doen maaken / Werpen zoude / beloobende hem / zoo hp’er zoo gez 
zonden ongefchonden uitkwam; alshp’er in trad / Dat Gp en zjn bolke 
hem gelijkt ban Bod gezonden aanneemen/ en zich aan hetgeen / dat hz 
hen kwam leeren / onderwerpen zouden. — Pen Propheet nam deeze aans 
bieding blijmoedig aan / en het bad gereed gemaakt zijnde / zoodanig alg 
‘den Honing hem veorgeflaagen had / ttad hp daar zander eenige Drees in/- 
en kwam er weer uit / gelijk hp’er ingegaan was / Zonder Het minfte 
kwaad geledente hebben.  Eerftond bad hemden Koning aan / gelijk aok 
al het bolk/ dat daar tegenwoopdig wad / houdende heni boor een waar⸗ 
agtig Peanbeet / en zp noemden hem Zer-Ateucht, gelijk of men zeide / » 

€ zilver gewaffchen. gk — t dad zov 
Deezen Prophet befpeurende/ dat al het volk hem in’talgemeen ineen” 

groote eerbiedigheid hielden / verborg zich voor hun oogen / en 30 zagen 
hem niet meet. Ook weeten zp eigentlijk niet / waart hp berdaarenis/ 
% geen Den meeften gelooven doet / dat hp met lichaem en ziel ín t Para⸗ 
bijs opgengments. Anderen zeggen / Dat / Gp Bagdat een pere Doods 
kiſt opden Weg gebonden hebbende / hpdaar in ging leggen / en datdeeze 
Kift verbolgpug boord’ Engelen weg gevoerd wietd,- * Drie kinderen gee: 
4 EI en 
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ben zp aan hun Propheet / dienoch niet in De Weereld zijn / hoewel hen al⸗ 
veedgieder zijn naam is gegeten. Zpzeggen/ dat Heezen Propheet Ebra- 
him mirakuleuſelyk zonder fchip of ſchuit ober een rwier varende / drie 
Deoppelen Ban fijn zaad in ’ water vielen / en dat ze Daar tot omtrent het ein⸗ 
De des werelds bewaard worden. Dat God een zeet ban hem geliefde Dochs 
ter og dit zel ve water zal ſtuuren; endat zp doo? d' ontfanging ban de eerie 
Deoppel deezes zgads fwanger fal worden ban het eerfte kind, ’tgeen zy al 
ban nu af Ouchider naemen. Hy ſal met groote autogiteit zijn intreede in 
Deefe weereld doen en De Wet / welke fijn Bader Ebrahim mede gebracht 
had / Doen ontfangen / en met welfpreekendherd predikende / fal his bie doo? 
berfcheinene mirakielenbeveftigen. Den tweede / Die Ouchiderma fal Gees 
ten / fal ap De ſelbe manier ontfangen worden; hpfalde voorneemens Han 
fijn Broeder belgen bebozderen ; en hem bpftaande ín de bediening fijner 
peebdikunge/ om de gedachte Wert de gantfche weereld doo? te gaan verſon⸗ 
digen / {al hp den loop Der Zonne tien dagen lang doen ſtilſtaan / om Wet 
dolk Doe? dit wonderwerk te Doen gelooven / ’tgeen hy hen verkondigen 
fal. Den darde fal/ gelijk De twee anderen / ban De ſelve Moeder ont: 
fangen / ew Senoiethotius genoemd Wozden. Wp fal met grooter authozi⸗ 
teit inde weereld komen / alg De twee andere Broeders / am borders alte 
Palkeren cot de Meligie ban bun Propheet te brengen / waar na d'algemee⸗ _Geroeren 
ne weder-opftandiging gefchieden zal / ín Welke tjd de zielen/ Die inhet van de op- 
Paradijs of in De Welzijn / De bezitting hunner Lichamen zullen komen we: fandiging » 
Dernemen. t Is als dan / zeggen zy / dat de Bergen /en alle Metaalen/ ““ 
Die ín De weereld zijn / ſmelten en dienen zullen tot Dien grooten afgrond / 

daar de helis / ce vervellen / en Dat aldug De woonplaats der Duibelen 
verdelgd zalwogden. MNa deeze groote berandering zal de Weereld effen /_ 

en zeer aangenaam te bewoonen zijn / en de menfthen zullen Daar ieder hun 
bertvek in Gebben volgens de maaten de hoedantalerd ban het geed/ Dat 
zp ín hunleeben gedaan zullen hebben. Maar hun grootſte vermakelijke 
heden zullen Weezen / God en hun Propheet Ebrahim te zten ente looven. 
Zp boegen daar bp / Dat boor D'opftandrging / die int Paradys sijn / 
God niet en zien / noch zelfs ook D Engelen / uitgenomen een alleen / Die 
altijd bp God is / em tot zijndienft/ en tot het untvoeren zijner bedelen / 
gebruikt teworden. Dit Paradhs der Gauren wijkt minder ban de redez 
kiheid af / alg het geen 't welk Mahomet aan zijn Navolgers Daer hoo: 
pen ; en nit alles / ’tgeen ík tot híer toe ban hun Geloof vertoond heb / 12 
bet lichtelijk t'oopdeelen / dat zp een berwarde hennis gehad hebben ban de 
berborgendheden des Häriftelijke Godsdienſts / gelijk ban ouds verfchetdene 
Polkeren onder De Beidenen hebben gehad. | 
Ebrahim-zer-Ateucht mee lichaam en zie! in’t Paradhs opgenomen siinde/ 

kreegen zy door zijn addel zeben WDet-boeken/ Welke Bed de goedheid had d —— 
van hen te ſtuuren om in den weg hunner zaligheid onderweezen te worden, 7777 
| Derbolgens kreegen zp er noch zeven anderen / Weihe D' wittegging behelg: 

Ben Lan ade de droomen / Die men hebben kende; en eindelijk noch zeen 
anderen / Waar in gefehzeeben ffouden alle De geheimen Lan —— 
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Konft / benevens alle de mogelijke middelen om Tang bp gezondheid te blij⸗ 
ben. Weertien/ zeggen fp/ zijner ban Deefe Boeken / Die berloozen zijn / 
en dat deefe de geenen zijn / Die ban De Geneeg-konft en d' uitlegging dee 
Dyoomen handelden ; Dat / Wanneer den Grooten Alexander hun Tand 
kwam veroberen/ hp defe veertien Boelien / gelkeen groote fchat/ deed weg 
neemen ; en / wat d’ andere ſeven Boeken belangd / Daar hun gantfche 
Gods dienſt in gefchzeeven fond / Dat Alexanderdie/ vermits fe ín een taal 
waren / die maar band’ Engelen en ban Gun Pꝛieſters beeftaan Wierd / uit 
ſpht deed berbzanden; maar dat hem Bod op (aande boet ober fijn coeke: 
oosheid ſtrafte / en hem een afgröfelijke ſiekte toeſond / Daar hp ban ſtierf. 
Eenige Prieftergen Zeeraars / bie in gebergte geweeken waren/ om hun 
Teeven te behouden / bergaderdennabedaod ban Alexander, en fiende dat 
Hen mets van deefe Woeken overgebleeven wag/ maakten fp 'er een ban Get 
geen / Bat fp noch uit het leefen dec anderen in hun geheugenig hadden. 
Deb die Boek gefien/ ’tgeen vzp dikis / en gefchzeeben met gautſch by⸗ 
fondere letter / ch ſeer verſchillende ban De Perſiſche Arabische, en In⸗ 
bifche Letters, Hun Prieftersfelfg / Die in Dit Boek leefen/ Lerftaen niet 
watfelcefen ; maar zy hebben andere Boelten / Die hen uitleggen / ’t geen 
baat in begreepen fhaet. Als sp in dit Boek leezen / gelijk wanneer zy 
Gob bidden/ binden zp een Peusdoek om den mond / alg beducht zijnde / 
bat be woorden zich metde lucht vermengen / en Daar eenige onzuiberheid 
ban ontfangen machten, —D 
Bp be Gauren word het gebzuikk ber Beſnijdeniſſe niet geoeffend; maat 

— in de geboorte hunner Kinderen doen zp iets /t geen eenigſins na onfert 
Doopfweemd. Ettelijke dagen na dat het Kind geboozen ig / waſſchen zp 
* ín water / daar ze eenige blommen ín hebben doen koolien. Geduuren⸗ 
de deeze waſſching doet hun Peieſter / Die daar tegenwoordig is / eenige ges 
beden ; Doch foo het Wind zonder Deefe waſſching komt te ſterben / laat het 
daarom echter niet na ’t Paradijs te gaan ; maar d' Buderg zullen velkens 
fchap van hun nalatighetd te geben hebben / vermits Deeze waſſching de 
gerdienfte en De genade des RKinds boor Bod bermeerderd. 

wanHewe- Wat het Huwelyk belangd / hun Godgdienft ffaat hen toe bijf Bzou⸗ 
kijken, wen te hebben / zoo ſy fe onderhouden konnen; dach fp mogen er geen een 

verſtooten / alg om baarblÿkelhk @berfpel/ of Dat ſe Mahometaanſch 
worden; en in ſulk een geval moeten ze noch een jaar wachten / om te fien 
of fe geen leedweeſen fat hebben; 't welk zijnde / Legt haar de Pziefter een 
ene of boete ban drie jaaren op / waar na bp ze weder te faamen 
trouwd. 

Wanneer men tot de plegtigheid beg Buwelijks komt/ vraagd Hen Peie⸗ 
ſter de bewilliging aan ben Man en aan de Bzouw in De tegenwoordig hed 
van eenige getuigens; waar na hp water neemt / Daar hp eenige gebeden 
ober doet; vervolgens wafcht hp hen daat Get boorhoofd mee/ ſpreekende 
nocheenige woorden; en hier mee is het Muwelijk klaar. Maar tot in den 
barden graat is hen ’t trouwen verbooden. 

Hoewel ze nu vijf PBzouwen mogen hebben / moet men echter weeten / 
| dat 
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er eigentljk maar een echte Prouw onder is / met de welke fp gehouden 
zijn ten minften alle nachten tuſſchen Bepdag en Zaterdagtebedte gaan. 
Weeze gaat ooft altijd bao2d' anderen ; maar ſoo fe feben jaaren ſonder kin⸗ 
deren bljft/ flaat het den Man bep een ander te trouwen / fonder nochtang 
Dd eerfte te mogen berftooten ; ín tegendeel moet Gp die bewaaren/ en bol 
gens fijn middelen onderhouden 
Zoo haaft de Drouwen of Dochters boelen/ dat fe hun tijden krijgen / Gewoonte 

gaau fe terſtond uit den huiſe / en begeeven zich alleen mꝰt eld in een ñlein der Maand- 
hZutſe / daar een Kleed voo? hangt / ’tgeentoreen Deur diend, Hier woyd ſtonditzen 
Gen foo lang tꝰ ceren en te Denken gebracht / Waarna een teder / foo haaft 
fe daar ban beeloft zijn / bolgeng haar bermogen/ erg aan den Pateftec 
tot offecande ftuurd/ 't zeen Reebok / ofeen Hoen / of cen Duif / of tet 
biergelijkg. PDervolgeng gaan fpin'tBad/ en fich gereinigd hebbende / 
woodigenfp gemeen lijk eenigen ban Gun Magen ten eeten; ’t welk gefchich 
om den Dienft t° erkennen / dien fp hen gedaan hebben / terwijl ſy hun ver⸗ 
Blijf in’e beld hielden. 
De Gauren drinken Wijn / ſoo wel Drouwen alg Mannen / en ceten 

aok Varkens vleeſch / behoudens dat fp fe felf centijd lang gevoed hebben, 
Zp flaan feet naauw acht / dat fe geen buuligheideeten ; want indien ze 
gewaar Wozden/ terwijl zp ze Voeden / Dat ze iets vuils nuttigen / (S't 
hen wel fcherpelijk verbooden daar Lan te proeven. — Sp fcheeren bun 
Boofd-haít nietaf / gelijk d' andere Bolkeren bande Tebant doen; maat 
Draagen'tzcerlang. Gok korten zy hun nagelen niet; en zoo ’t gebeurd / 
Dat ze Dao? eenige ongenade genoodzaakt zijn hun hair of nagelen af te ſnj⸗ 
Ben / brengen zp ’t geen / Dat zp daat van afkorten / opeen ſekere plaats / 
Die hier toe gefchiktig. 
Dijf dagen hebben zy in’t jaar / dat ze geen vleeſch / viſch boter/ of _ Val- en 

eperen eeten / en die andere dagen / Dat fe tat ben avond toe gantfch niets Vida. 
nuttigen. @ok hebben zp dartig FPeeft- of Vier · dagen voor zoo beel ban 
bun Deiligen/ op de welken niemand eentg Werk Durf d doen ; maar die ban 
bun Propheet word met beel grooter heerlijkheid gehouden alg d’ anderen/ 
en 3n deelen Dien dag groote aalmoeſſen uit. 

_ Een dag hebben 3p in't Jaar / opde welkte alle de Prouwen ban ieder 
Stad of Borpbp een vergaderen / om alle de Kikvorzſchen te gaan dooden / 
welke zy in ’t beld konnen binden; en Dit iseen gebod ban hun Peopheet / 
om dat Gp zekere Dag daar door ontruſt wierd. 
Pun -Paiefters Hebben Boeken/ daar een hoog lampe Figuurtjes in 

ftaan/ Welke berbeelden/ hoede zonden Ín de Hel zullen geftcaft Worden / 
en inzonderheid de zonde tegen de natuur / Welke zy in een groote verbloe⸗ Gevoeten 
king onder hen heuden. Zpleeren/ dat op het einde deg weerelds de Wel Le af Hel, 
oof ſal eindigen / en dat de Buivelen inggelijks alsdan een einde fuilen neer verssem. 
men; maar dat Bod medelijden fal hebben met de verdoemden / en Lat 3e den. 
— zullen gaan/ alg al genoeg voor hun migdaaden geleeden 
hebbende. - 
-_ anneer de Gauren ziek zijn / — zu hun Prieſters / aan De 

en 
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ken zy een flag ban biegt doen / waar na hen de Prieſters bebeler aalmoeffen 
en andere goede werken tedoen / om bergiffenis ban bun zonden te berkrijz 
gen. 

Wijze van _ un dooden begraaben noch berbranden zp; maar brengen ze buiten de 
Begraaven, Stad op een met muuren beflootene plaats / daar zeer beel pilaaten zijn van 

gmtrent zeven of acht boeten hoog. Aan een Deezer pilaaten binden zy den 
Dooderecht overeind met het aangezigt na het often. Die bet lijk bera 
zel hebben / Doen hum gebeden ban berre/ cat Dat De Fabens kamen / kaar 
banmen?er altijd omtrent deeze plaatg een groote menigte heeft. Zoo-nu 
een Deezer Rabens tecftond op het vechter oog ban den oberleedene aanvalt / 
gelooven zy / dat hy zalig is / doen van bljdfehap groote aalmoeffen/ en 
gaan altemaal ín een beld goed cier maaken, ARaat zoo Den Haben zich 
Pp het flmker oog werpt / Gouden zp 't boozeen kwaad voorteeſten / en kee: 
ren alremaal droevig wederon / fonder malkandertae te fizechen/ zonder 
aalmoeſſen tedaen / en zonder te drinſien of teeten. 

rot hoe De Gauren geeen aan't buur deer niet / welke men zich onder deeze 
ver de Gau- naam ban aanbidding zoude konnen inbeelden, Zpzijn'er geen Dienaarg 
ren hee Vuur. gans. want zp feggen / dat zp niet en erkennen alg een Bod/ Schepper 
Sr pan hemelen ban Aarde / Den welken zp alleen aanbidden. Dat / wat 

bet vuur aangaat/ zp t hewaaren en eecen/ in erkentenis ban Het groot 
miítakel/ waar dooz hun Pzopheet ban de vlammen berloft wierd / gelijk « 
ík hier boo? gezegt heb. _Eerwijl wp ong berblijf t° Ifpahan bielden:/ cen 
tocht na Kerman gedaan hebbende/ Daar wp beertten Dagen ſtil bleeben / 
bad ik de Priefters / dat ze me Dit Buur eens wilden laaten sien. Zp gaz 

ven meten antwoord / dat het niet gefchieden konde / en Dat 3n’tfedertees 
nigetfjd aan niemand meer lietenzien. Ziet hier dereden / Dien ze me daat 
ban gaven. Zeker Dag’ zeiden zy / Dat de Kan ban Kerman Dit Duur 
wilde zien / kwam Gp in hun Tempel / en hebbende t Gem niet durven weiz 
geren / toonden zp ’t hem; maar den-Kan verwacht hebbendeeenige onges 
meene klaarheid te zien/ en Die verſchillende was bandiedes buurs ban een — 
kameref vaneen keuken / en niet alg het zelbe gezien hebbende begon hu 
te bloeken/ en op het buur/ ’tgeen men hem getoond had / te fpuuweis. 

Dit heilige Puur aldus onchefligd geworden zynde / vloog Weg ín de gez 
Daante baneen Witte Buif/ 't geen de Prieſters ziende / en Dat hen dit on: 
geluk door hun onbeſcheidenheid obergekomen Wwag/ begaven zy zich met 
al Get bolk tot bidden / en deeden groote aalmoeflen / Waar door dit Wez 
melſe h Buur weer ín de zelbe gedaante op (ju plaats kwam. 

Nile maanden eens Deelen Gun Priefters hen ban dit Buur uit; doch zp 
doen hen deeze gunſt Duur genoeg betalen. Wanneer zp iemand willen doen 
fweeren/ foo gefchied fulhs in de tegenwoordigheid van dit Puur; want 
zn gelooven / dat een Menſch zoo godloos niet kan keezen / Dat hy balfche: 
lk in ’e gezigt ban dit Heilige Buur / ’t geen zp tot getuige ban hun ccd nees 
men / ze durven ſweeren. Ce Deezer oorzaak doen hen de Prieſters ools 
groote ſtraffen vzeezen / en dreigen ze/ Dat dit Bemelfch Buur hen zekerlijk 
berlaaten zou/ indien 3p zao ſnood waren / Dat ze in des ſelfs tegenwoor⸗ 
digheid gen valſchen red deeden. Wat 
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Wat hún taal belangd/ die is vberſchillende ban de Perzifche/ gelijkook Hun zeden 
hun ſchrift. Zelfg dzaagen zy ook alremaal een byzondere manier ban klee: £7, bew ooa 
Ding. Borders maken zy gaarne goedcier / en Daäinken Wijn en Brandes 
wijn ín overvloed over be maaltijd. _’% Heb hiet boo? gezegt / Dat zu hun 
baarden hair zo2gbuldigtaaten groepen / en dat Wanneer zy genootfaakt 
zijn Door eenig ongeval de zelve af te fnijden / zy Die tn hun huizen niet bewa⸗ 
ten mogen / maat dat zp je buiten De Stad opeen plaats brengen / die hiet 
toegefchiktig. Men moet daar en boven ook Dit aanmerken / dat Wan: 
meet 't gebeurd / dat ‘er onder ’t kemmen ban hun baard of hoofd- hair / 
eenige harren op Gun kleederen ballen / en Dat ze Daar langer alg zes uuren 
opblybenleggen/ deeze kleederen in Hoeſe⸗ of Oſſe pis gewaſſchen moeten 
worden / om̃ ze te reinigen. Zoo ze bp geval ook eenige vuiligheid aanraa⸗ 
Ken / moeten 3p zich insgelijks / zoo haaſt alg fet huis komen, met deefe 
gis waffchen. Indien 't gebeurd/ dat een Peieſter / Welke fn Kazi noez 
men / een doode ín fijn weg ootmoet / en Dar hp bp onbeorfigtigheid fijn 
gogendaar op kommt te beftigen / is hp gelhauden zich met Hroeje-pis te waf: 
ſchen / zijnde deeze pis hun groote teiniging. Hiet alleen hangen de Bau: 
ven deeze bypgeloobigheid aan ; maar men ziet ook het zele in berfcheidere 
plaatfen ban Indien. Zpseggen ook: dat ze beeze ge vzoonte ban Bun Pro⸗ 
pheet niet hebben; maar dat fe al lang Looe ſijn tijd ín (wang Geeft gegaan. 
Ik beoeg eens aan hun Peieſter /. hae zede kracht ban deeze pis gewaar 
waren geworden / waart op GP mp antwoorde / Dateen Zelter perfoon/ die 
ten tijde ban den eerften menſchleefde den arm bederben en gantfch ſwart 

_ hebbende daor eenig toebal / ’t geen hem door de Kwaadwilligheid des Dui⸗ 

mmv 

pe” 

belg overgefhomen was / en meen veld ín ſlaap geraakt zijnde / een dzop⸗ 
gel pis ban een Os / die bp hem gekomen was / op zijn acmfpattende/ en 
de plaats van her bel / Daar ze op biel / t° eenemaal Wit en zonder vlekken 
maakte. Den man/ na dat hp ontwaakt was / dit gewaar geworden 
zijnde / en den Os gevolgd hebbende tot dat hem de nood tot giffen drong / 
ontfing hp defe pis op zijn arm / Die Daar Peenemaal ban geneezen / en zoo 
wit gelijk D' andere wierd. Sedert die tijd, feggen zy / is De kracht ban 
Deeze pis bekend geweeſt / en Geeft hen tot een zuivering ban alle hun onz 
reinigheden verſtrekt. Zpdtenenzich/ daarookaf tot de campofitie ban 
een water / ’t geen zie den geenen / Dre in eenigezonde geballen zyn / cn die 
zich daat ban gebiegt hebben / te drinken geeben. Dit water noemen za 
’ Water van Kazi, ende pig / Daar sp 'tLan maaken / moet veertig dagen 
bewaard geweeft zijn / gemengd met de ſchors ban Wilgen / en-eenige an: 
dere kruiden / Die zp daarbp borgen. Na bat den Boet vaerdige zijn zon⸗ 
den gebiegt heeft / mact hp/ zoo teen daod-zonde is / tien dagen lang in 
het Huis ban den Kazi blijhen/ cn niet andergeeten / alg’tgeen den Prie⸗ 
fter hem geeft ; en om zijn abſolutie te beewerben / ontkleed bp zich gaütſch 

zichfleept / Daneen gantſchen dag / dan langer/ volgens de begaane zon: 
de. Du ditpoftuurzijnde / — * den Kazi, Dat hp hem wil ref: 

2 nigen / 

‚ maakt / waarna men iem aan de groote teen bande rechter boer een Filefrn 
hondje bind/ Welk hp oberal/ waar Gp in deg Kazis huisgaat/ met 
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nigen/ en Dat/ wat hem belangd / hp gereinigd geloofd te weefen. Den 
Kazi geeft hem daat optenantwoord/ Dat hem den hand moer reinigen / 
endat die reinder igalg hp. Vervolgens giet hp hem tot zeven maalen toe 
ban dit water over ’t hoofd; waar na per hem ban drinken doer / en daat 
mede is hp banzijn zonde ontflaagen. Den Kazi Doet Dit niet om zunſt; 
t koft den Boetbaerdige al hyp wat ; want na deeze plegtigheid maet hp ten 
huize van den Kazi aan alle zijn Beienden een maalthdgeeben. Ober deeze 
belachelijke bygeloovigheid verwonderd zijnde / bzoeg ik aan een Deezer Liez 
Den / of de Drouwen de zele penitentie of boete boog ben Kazi Beeden; maar 
ík berftond / dat De Bzouw ban den Kazi Dit omtrent de Brouwen en Bock: 
ters waarnam. | 

ne Noch hebben zy een beeemde gewoonte / te weeten/ dat ze / Wanneer ie: 
————— mand op ſterben legt / een klein hondtje neemen / °t geen ze hem op de borſt 
omtrent leggen. Als ze nu zien / Dat hp gereed is om den geeft te geeben / leggen zy 
ftervenden. De bek ban den hond op Ben mand des zieltoagende/ en Doen hem in Dit po⸗ 

ſtuur twee maalen blaffer / gelijk of ze be ziel deezes perſoons in ben hond 
wilden doen gaan / Welke / zeggen zy / diein handen ban Den Engel/ die 
beropdend ig omde zelve t° ontfangen / zal leeberen. Wat meer is / 300 
er eenige hond komt te ſterven bzengen zy hem buiten de Stad / en bid: 
den God boor dit kreng / gelijk of De ziel ban Dit beeft boor hun gebeden ee⸗ 
nige gunft na zijn dood ontfing. 

î Daar zijn beeften / Die de Gauren zeer hong achten/ en Baar ze zelfs 
noche Bee: groote eer aan bewijzen, Daar zijnsweer anderen fn tegendeel / die zp in 
Gauren ge- Een gruwel houden / en welken zy / zoo Veel alg’ hen mogelijk ig/ trach⸗ 
liefd „of ge-tertuirteroepen/ alg geloobende Dat ze niet Van Bod gefchaapen zijn / 
deet Tor maar Dat ze uit het lichaam deg Duivels zjn gefprooten/ waar ban ze de 
waatom. _ kwaadaardigheid noch altijd behouden hebben. \ 

De twee Wieren / Welke fp ’t meeft beminnen/ zijn den Os of de oe / 
en Den Pond. ’ Woꝛd hen wel fivengelijk door hun Prieſters berbooden 
Oſſe- of Woefe-bleefcht’ eeten/ of De boornaemde Beeſten te Daoden. De 
reden / waarom fp Be felbe in ſoo groote eerbiedigheid hebben / is / Dat den 
Os groote Dienften aan den menſch daer met d' aarde te bearbeiden. Wat 
de Koe aangaat / daar houden fp noch meer af alg ban den Os / ter oor⸗ 
faak bande melk / welke fp geeft / en infonderheid om den middel / dien (a 
ben befchaft am fich tereinigen / en bergiffenig van hun fonden te berkrijz 
en. 
De Dieren / welke fp ín een gruwel houden / zijn de Serpenten/ de 

Slangen / De Haagdiſſchen / de Padden / De Kikvorſchen / De Ureeften/ 
De Mieren / de Matten / de Muiſen/ en infonderbeid De Patten / Die/ 
feggen fp / de gelijkenis ban hen Buivel hebben / welke hen foa beel Kracht 
gegeeven heeft / Dat men fe naautwelijkg ter dood kan brengen. 
Dat d' andere Wieven belangd/ daarik ban komtefpeechen / Wanneer 

de Bauren fiek zijn / Doen fp Die door acme luiden / welken fp daar ban, bez 
taalen / ſoeken; berbolgengdoenzpfe dooden / en ſtellen deeſe offerande 
m’t getal der goede werken / die De ziel ban cen oberleedene ant en geil aan: 

zengen. 
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Brengen. ’t Geen hen fulk eert afkeer ban Deefe Dieren baard / is t geloof / 
: welk fp hebben / dat fe niet ban God / maar ban den Buivel/ gefthaa: 
pen/ en dat fe de beulen zijn / waat ban ficl de Buibelen dienen om de Bers 
doemden te pynigen. Zptrachtenfe dan / faa beel alg ’t hen mogelijk iet / 
uit te roejen / geloobendeeen werk ban liefde te doen met door deefen middel 
de pijnen der Berdoemden / die op het einde des weerelds / feggen fn/ met 
alle d° anderen ín 't Paradijs fullen gaan / te berminderen. 
Ziet daar alles /t geen ik bpfonders / foo lang als ik ín Peren en Indien 
nf ben/ heb konnen opmerken Wegens de belachelijke Godsdienft / 
eden / en gewoonten der Gauten. 

VEERTIENDE HOOFD-STUK. 

Op wat manier d’ Armeniers de Communie of *t Nachtmaal 
confacreren en bedienen. Hun Vaft- en Vier-dagen. 
Hoe de geenen geconfacreerd worden, die tot het Prie- 
fter-ampt zoeken te geraaken, ender zelver ftrenge ma- 
nier vanleeven, Der Armeniers wijze van Doopen ; Hu- 
welijken, en Begraaven der Dooden, &c, ips Be 

* Al hier niet verder ban de Godsdienſt der Armeniers fpzechen/ / als 
alleenljk van hun boornaamſte plegtigheden / waar ban eenige ſeer 

aanmerkelijke byſonderheden mogelijk noch nies ter kenniſſe ban al de wee⸗ 
veld gekomen zijn. ind zi sd 

Sedert dat dẽ Armeniers in Europa gekomen bebben/ zijn hun Merken 
Beter bercierd geweeft/ alg fe van te Hoogen waten. Zp fpaaren tegen: 
woordig niet om het Noor en den Altaar optefchikken. Overal gaar 
men ober ſchoone taphten / tot welken te maaken zp De beſte Werkluiden op wat ma 
en de befte ftoffen uitzoeken / die zu vinden konnen. t Kooꝛr (taat bf of nier & Ar- 
zes trappen hooger algde beukt of ‘trui / en in ieder Heck ig maar een Al⸗ meniers de 
taar / waar op zp ’t brood leggen / 't geen zy conſacreren of heiligen / zon⸗· of *: Nacht- 
der den Beker / Daar de Wynin is / Daar terftond bp te fetten. Wanneer maal copſa- 
de Mis in ceremonie dao, een Aardsbiſſchop gedaan word / ſteelnt men / Beke 
foo lang het Evangelie geleezen wozd / een menigte van Was-kaarfen op / Ni 
Die even gelijk toortſen of fakkels gemaakt zijn. Nahet Evangelie neemen 
berfzheidene Novititof Rieuwelingen ſtokken ban omtrent bijf boet lang in 
bun hand/ aan welker einde belletjes baft gemaakt zijn / waar mede 3p’t 
geluid der Spmbaalen willen enal ri zijn ’er ook anderen / a 
Kets) 3 3008 
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zodanige flokkennieten hebben; maar in Der zelber plaatg Gouden zu in 
reder hand een Klein plaatje / met bellen omtingd / Waat mede zp tegen den 
ander flaan. Ondertuſſchen zingen de Beeftelijken en Weereldlijken te faz 
men / en hun gezang ig vedelijk goed. Den Aardsbiſſchop heeft wee Biſ⸗ 
fchoppen aan zijn zuden / welke hem boo, Bíaken en Onderdiaken die: 
nen, anneer ‘tnu tĳd is / gaat hp een venſter openen/ t geen ín de 
muut deg Moors tet zijde Des Evangeliums is / Daar hp den Beker uit 
krat. Daar op gaat hy met al dee ze Muſyſ condom den Altaar / daar 
hp vervolgens onder ’t ſeggen ban eenige gebeden den Beker opzet. Daar 
na keerd hy zich met ben Beker in de hand / Daar het 2000 boben oplegt / 
nabet bolft ; waar op ze altemaal op de knten ballen/ d' aarde kuffen/ en 
op de boft kloppen/ ſpreekende den Aardsbiſſchop ondertuffchen deeze 
wesgden; 't Is den Heer, die zijn lichaam en zijn bloed voor u gegeeven 
heeft. Wier na keerd hp fich naden Altaar / en ect ban Het Brood tn den 
Wijn gedoopt; want men moet aanmerken / Dat ze de Wijn niet en dins 
Ken ; maar dat ze het Brood daat alleenlijk in doopen. Pit gedaan zijnde) 
keerd zich den Aardsbiſſchopten tweede maal na Get bolk mer het Beooden 
den Beker in De hand / Waar op Die communiceeren willen / beneden aan ’t 
Hoor komen; want geen Weereldlyk Perſoon / wie hn ook zou mogen zijn/ 
mag daar in treeden.· Ben Aardsbiſſe hop geeft aan teder / die communi: 
ceren / het Breood in den Wijn / welke in den Bekeris / gedoopt / even 
gelijk hp 'tsclf gegeeten beeft. Dit Bzood / Waar van Dd Armeniers zich 
ti de Communie Dienen / 18 ongedeeſſemd / plat en vond / hebbende om⸗ 
trent de Drkte bau een Ahksdaalder en de grootte van een hoſtie / en word 
daags te booren han Ben Priefter / Die conſacreren moet / zelf gemaakt, Za 
doen geen water bp den Mijn in Den Beker; Want zy ſeggen / dat het Wa: 
ter voor den Boop is / en dat Kriftus Wijn n:emende/ Wanneer bp ’t B. 
Pachtmaalinftelde/ De zelbe zuivere dronk / en ſonder ‘er water onder te 
mengen. …-- — — — ati Bik q 

Wanneer d’ AUcmenterster Eommunie gaan / ſpreekt den Aardsbiſſchop 
of den Prieſter Deeze Woorden ; Ik belijde, en ik geloof, dat dit her lichaam 
en het bloed dés Zoons Godsis j diede-zonden des weerelds weg neemt, en 
die niet alleen onze zaligheid is,maar ook die van àlle menſchen. Den 

_ Priefter zeid Deeze woorden tot drie maalen toe tegen het vollt on Gen t'onz 
derwiſen / en tedoen meeten / ten welken einde zp dit Sattament neemen, 
Jeder reig dat De Prieſter Heeze Waarden fpzeekt / herhaald het bolk dre ban 
waord tot woord; want ze zijn zeer onweetenden / en men heeft ter Seer wei⸗ 
‚mig Deouwen onder / Die leezen of fchrijben konnen. Den Peieſter om 
de Communie aan het bolkte geeben / beeelit De Hoſtie in kleine ſtuhjens / 
en doopt die in den Wijn / Waar na hy aan ieder der Communiceerderg een 
ban deeze flukijens geeft. _’tGeen te verwonderen is / is / Bat ze ook de 
Communie geeven aan kleine hinderen / ban twee of Deie maanden / welke 
De Moeders/ Die Communiceren komen / op den acm dragen; Daar noch⸗ 
tang meeftentijd deeze hinderen meer uitſpouwen / °t geen men hen gegee: 
ven heeft. Zoolang als hun Daſten duurd Communiceren zu niet / ej 
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mitg 'er alg Dan geen Miſſe gedaan word / alg alleenlijk deg Zondags na 
den middag; en Deeze Miſſe noemen ze een laege Miſſe / om Dat ze den 
Pꝛieſter niet en zien/ Die niet oberluid en ſpreekt alg het Ebangelte en Get 
Creda/ zijnde ’er een groot gordn boog den Altaar geſchooven / 't welk 
belet, Dac men den Altaar / of den Peieſter / Die conſacreerd ziet. Op 
den Weiligen Donderdag doen ze ooft Deg namiddags een ban die large 
Miſſen / Waar nas die zich biegten en Communiceren willen/ zulks 
doen konnen / maar gemeenljls wachten ze tot den Weiligen Zaterdag / op 
De welke cén Deezer Miſſen tuffchen vijf en zes vaten deg avonds gedaan 
word. Alsdan biegt en Communiceerd alhet Bolk / waar na’teen iedet 
bep ftaat viſch / eperen/ boter / olp/ en alle andere Dingen t’ ceten / uitz 
genomen vleeſch alleen. Op Paaſch· dag word ’er met het aanbzeeken Lan 
den Dageraad cen laege Mis gedaan / ten cinde ban De Welke de Prieftec 
noch eengbiegt en Communticeerd/ aar nakeen ieder de bapbeid heeft ban 
bleefch teceten; maar be beeften moeten op Daafch-dag geflagt zijn ; want 
300 ze Daagg te baozen gedood Waren / zouden zyꝰ er met van mogen proe: 
ben. Vier andere Feeſten hebben ze noch in’tjaar/ Waar inzede zelve Vaft- en 

plegtigheden onderhouden /-nach bleefch/ noch bifch/ nocheperen / noet Veres — 
boter / nochalp/ inden tjdban acht dageneetende; en deeze bier Feeſten 
zijn ljermis / Hemelbaart Macia-boodfchap/ en S. Joꝛis. AS in: 
zonderheid op dit laatfte Feeſt / Dat d' Armeniers hun godvruchtigheid bez 
toonen ; Want men heeft ‘er / Die gantfch geen ceten in Dzie Dagen pzoeben ; 
ja zelfs zijner / Die bijf Bagen lang. vaften. 

Wanneer een Dader een zijner Hinderen tot de Herk verozdend / bzengt 
bu het bp ben Priefter / Die het Den Hazuiffel oer He fchhauders hangt / ſpree⸗ Hoe de gee- 
kende onderwijl eenige gebeden /, waarna De Daderen de Moeder ’t. kind , 

nen gecon- 
acreerd. 

weer na huig brengen. Deeze plegtigheid word tot zeben maalen toe tn ber: worden, die 
fcheidene faaren gedaan, bolgens ded kinds ouderdom / tot dat het He jaa: torher Prie- 
ven Geeft om Mis te honnen doen. Zoo’ niet gefchikt ig om cen IPonniks ; 

t 
oeken re 
er - ampt 

te worden / en Dat het maar gefchied om het Prieſter · ampt te bedienen / hu⸗ geraaken. 
welijken zp Get opde bierde maal / Dat zp de plegtigheid doen bant den ka⸗ 
fuiffel om te hangen; want hin Priefters trouwen eens / en wanneer de 
Pꝛouw komt te ſterven / mogen zp geen Mis meer boen / 300 ze weer trouz 
wen tillen. De zes eerfte plegtigheden verricht zijnde / alg den jongeling 
nu tot den ouderdom ban achtten jaaren kort / Welke de geene is / Dat ze 
Mis mogen doen / zoo Die Monniken fullen worzden / als die gehuwde Priee 
ſters zijn / treed men tot de zevende en laatfte plegtigheid / die Dao? cen 
Aardsbiſſchon of een Biſſchop verricht moet worden / Wanneer den geen / 
die na het Driefferdam flaat/ gekleed word met alle De kleederen / welke De 
Priefterg dDraagen/ als fe de Mis celebzeren. Dit gedaan zijnde treed 
bp tn de Rerſt / Waar uie hp ín geen faarimag gaan / geduurende Welke tijd 
hp tat alle Kerkelijke Dienften gebruike word. Den Prieſter / Die getrouwd 
ſs / blft / nadathp Mis gedaan heeft/ alleenlijk vijf. dagen ect Gn mm 
fijn huig mag komen eeten / D2inken / of bp fijn D2ouwflaapen; en foo 
wel de Monniken alg de Priefters / Wanneer fe weer. FRIS willen doen /- 

moeten 
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moeten bf bageu ín de Berk blijken / zonder te mogen ſlaapen / noch iet 
met hun handen aan tecaaken / alg alleen den —3* daat fe mee eeten. 
@okt en Durven zp noch ſpouwen / noch hun neug (uiten, _ Wijf andere 
Dagen / na datde Mis gedaan is / hoewel'tdagenzijn/ op de welken het 
ben anders bep foude (taan bleefch en bifcht’ eeten / proeven zafe echter 
níet / en mogen niet andergeeten/ alg epeten fonder buter en zonder olp / 
en rſt in Zouten water gekookt. Zoo den Petefter deg moegengeer hp de 
Mig doet/ bp gebal maar een droppeltje waters ingeflikt had / zou hp niet 
konnen celebzeren. d / 
Dat hun ſtrengheden belangd / die zijn groot / en beefcheidene Biſ⸗ 

ſchoppen eeten maat hiet maal ín ‘t faat bleefch en viſch; maar inzonder⸗ 
beid / zoo haaſt zp Aardsbiſſchoppen geworden zijn / leeben ze niet alg van 
aacd-beugten Zeg maanden en dzie Dagen Gebben zy in’tjaae/ of bande 
Paften /-of ban bpzondere Paften-dagen / en geduurende Heeze tijd eeten/ / 
300 de Geeftelijken alg de Weereldlijken / niet anders alg bzood/ en eenige 

_ bzugten/3zao als ze uit den Wof komen.  Op't Feeft ban S. Joris haften ze / 

Doopen: 

gelijkt ikt gezegt beb / de gantfche week zeer fivengelijk / en De meeften eeten 
niet als deg Donderdags; want boas deezen Heilig hebben zp een zeer groo⸗ 
te eerbiedigheid. k Heb te Zulfaeen Armenier gezien / welkers bygeloo⸗ 
vigheid zoa ber ging / dat he zijn paard met ſich Deed vaſten / geebende 
het felbe maar eben zoo beel t'ceten/ Dat heter 'tleeben bp konde houden, 
Dat de flechte ambachtgluiden belangd/ die eeten eentge aard-beuchten in 
wateren zout gekookt ; want geduurende de groote Baften magen ze / niet 
meer als d anderen / boter of olp ceten ; en allagen ze zelfgop ſterben / zou 
then ntet bp ſtaan op verboodene dagen vleeſch t'eeten. Alleenlijſt maz 
gen 3e nooten / amandelen / piſtasjes / of ietg Dievgeljks neemen / Daar _ 
men olp uit trekken kan / die ſtampen / en in hun ſpyzen doen. 

t Is de gewoonte der Armeniers / hun kinderen deg Zondags te doopen / 
en 300 3’ 'et eenigen in De Week doopen / Hat geſchied alteenlijk/ alg de zelve 
in doods gebaar zijn. Deplegtigheid word aldus berricht. De Pzoed- 
vrouw neemt het Wind / ’t geen ze ter erke dzaagd / en houd het zoo lang 
op d' armen / tot dat den Aardbiſſchop / den Biſſchop / of den Priefter / 
die Het Doopen zal / een gedeelte tan het Formulier deg Doops gezegt 
beeft. Alsdan neemt De geen / die doopt / het Hind / ’t welk naakt ig / 
dompeld het ín t water /-en’t zelve daar Weer uitgetrokken hebbende, legt 
bp’top d’ acmen ban den Gevader / en leeft nach eenige gebeden. Terwhl 
bp hier mee bezig is / draaid hpeentg katoen / tgeen hp inde hand heeft / 
en maakt daar een kood ban / omtrent een half ellang. Een andere ban 
De zelve langte maakt hp vervolgens ban roode 3de ; en ban deeze twee 
Koo2den / welke Gp ín malkander draaid / maakt hp een eenige hoord / 
Dien hp ’t Uind omden halgdoet. Zpzeggen/ datdeeze koord / aldug 
ban twee berfcheidene D2aaden gemaakt / te weeten ban mit katoen en ban 
voode zijde / betekend Get bloed en het water, ’t geen uit het lichaam ban 
Kriftus bloeide / Wanneer hp aan het Bruis met een lancie in De zijde geſtee⸗ 
Ken wierd. Na dat hy derze koord am des Kinds hals gedaan heeft / neemt 

hu 
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bp de heilige olp / om het op beefcheidene plaatfen des lichaams daar mede 
te ſtryken / maaken de het techen des Bruis boben ieder plaats, welke hp 
met deeze olp beftrijkt / ent” ellens deeze woorden ſpreelende; Ik doopuin 
den naamedes Vaders, des Zoons, endes Heiligen Geeftes. Deeze zal- 
bing/ of beftcijking / begind he ban’tboo2hoofd/ vandaar komt Hp op 
de kin / Daarna opdekolk ban’t hert / en vervolgens onder D* orelen / op 
de handen / en opdevoeten. 
De plegtigheid des doops geeindigd zijnde / gaat den Gevader uit de 

Berk / hebbende het Kind op d' armen/ en in teder hand een brandende 
kaatg ban wit wag. Polgens den ffaat han des Rinds Bader / maaken 
be trommelen / fchalmepen/ en andere fpeel-tuigen / een groot geluid / en 
gaan beo? het Kind / ’t geen zy bergeselfchappen tot aan huis / alwaar gez 
komen zijnde / ſteld den Bebader het Lind weer in handen des Moeders. 
Eerftond werpt 3p zich boo? hem neder / en kuft hem de boeten / terwijl onz 
dertuffchen den Gebader haar het opperfte des hoof ds Kut. Den Dader / 
noch De Gevader / geeben nooit den naam aan het Kind ; maar die het 
doot / geeft Get den naam des Heiligs / welkers dag den Zondag deg 
Doops is. Zoo er bp geval geen Heilig ín hun Almanak op die Zondag 
komt / Krijgt het den naam ban den eerſten Heilig / Die ín de week Komt ; 
en in Deezer boegen bind men onder hen geen gemaakte of bzeemde naamen. 
Bind weer t' huig gebracht zynde / word'er een maaltijd aangerecht 

boorde maagenen beienden / en beor den geen / Die’t gedoopt heeft / Wels 
ke gemeenlijk gebolgd wozd ban den meeften hoop der Prieſters en Mon⸗ 

_miken ban het Gloofter/ of ban De Parochy / daarden Boop beericht is. 
't Slegte volk doet op Diergelijke FRaaltijden / gelijk ook op die van Huwe⸗ 
lijken/ en Begraaffeniffen/ Dikt\urlg zoo groote koften / dat ze den meeften 
tijd deg anderen daags niet zoo beel meer hebben /om ban te konnen leeben / 
en dat fe niet betaalen konnen / ’ geen ze tot deeze onnoodige Roften geleend 
hebben. t Is de gewoonte in Perſien, op de hoeken der ffraaten den gee: 
nen / díe ſchuldig zijn/ en niet betaalen kannen/ flok-flaagen onder de 
boeten te doen geeven; fa zelfs worden ze fomtijds zoo kwalijk gehandeld / 
(want Dit geſchied twee of D2ie maalen ter week) Dar hen De nagelen bande 
teenen fpeingen/ en dat fe boozeen tijd lang onbequaam zijn om maar al⸗ 
feenlijk overeind te konnenfiaan. Dit doen de Schuld-heeren/ ops datde 
Perwanten en Berienden deg Schuldenaarg daar deernig mee hebben / en 
hem ſoo beel geeben mogen/ daar hp zijn fchulden mee betaalen kan. Maar 
zp weeten den middel wel te binden om zich deeze ffraf te onttrekken ; want 
ziende / Dat zp niet betaalen konnen / neemen 3p de blucht ind’ Ali-Kapi, 
dat’stezeggen/ de Poort van hun Propheet, ’t geen een toeblucht-plaats 
ig boo, alle De geenen / Wellker zaaken in een kwaaden ſtand zijn / en die 
bun Schuld-heeren niet boldoen konnen. Deeze plaatfen/ (Want men 
heeft'er meer alg een ) hebben zulke geregtigheden / dat den Roning zelf hen 
Daar niet uit kan haalen; en wozden zp aldaar geboed uit d° oude inkom: 
{ten welke daar aan gemaakt zijn / en uit d' aalmoeffen / Die daar noch Daz 
gelijkg ten dien einde aan gegeeven ir Aldus plachten dArrnenierg/ 

t am 
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pm de Koften ban deeze maaltijden / dikwils zeer fammerlijk geflaagente _ 

worden / of zp zagen zich genoodzaakt hun toeblugt tot deeze Don-plaar: 
fen te neemen / daar zp zoolang bleeben/ tot hun zaakten dooz hun Brienz 
den bpgelegt waren ; maar tegenwoozdig dragen zy don daar gantſch an: 
ders fn; want d' Armenters / Die acm zyn / en zich} om een WPoop-maal 
giet in ſchulden willen ſteeken / hebben federt weinige jaaren een gewoonte 
ingevoerd/ Welfe hen daar boor bebzijd/ en ooft te gelijk boog De fchande / 
dien sp gelooven te zijn ín hun Bzienden bp deeze gelegent heid niet Dapper se 
onthaalen, Zedoendet Bind in De week doopen / ‘tgeen gelooben doer / 
dat het zeer zieh ig / te meer / dewhl ze zonder eentge pracht of plegtigheid 
in der haaſt na de Werk loopen / en tegen een teder merfcliepende oogen zeg: 
gen/ Dar het Vind zaa krank is/ Dat het mogelijk naauwelhlis boo? zijn 
dood gedoopt zal konnen worden ; Want bp zoodanige gelegentheden word 
er geen vreugde gepleegd. / 

Zoeeen Brauw bpftten of twintig dagen / ja felf twee maanden / Loor 
Kerſmis in de kraam Komt te ballen/ flellen 3 den Boop ban her Hind rot 
deeze Hoegthd toe uit / behoudens echter dat het niet ziek en worde; cn ziet 
hier Welke de plegtigheid zy / Die men gemeenlgk op deezen Boop doet. 
An alle de Steden of Dorpen / Daar Armeniers zijn/ en dDaareen rivier 
doorloopt / of daar maat eenig ftaande-water gebonden word / hebben zn 
twee of drie platte fchuiten / boben met tapijten bedekt/ waar op menop 
Lerd-Dag cen manier van een Altaar opzecht, Wes mozgens/ zoa haaft 
de Zon doorbzeelit / verboegd zich alle d Armenifche Geeftelijkheid, zoa 
ban die Stadof Dorp alg han D' omleggende plaatfen/ gekleed met hun 
Kerkelijk gewaat / en met ſiruiſen en baanen / op deeze voornoemde ſchut⸗ 
tet. Herbolgens dompelen zp ’t Kruig des Altaars drie maal mt water / 
en op ieder reis gieten zp vande heilige oln daar in. Waar na leezen zp ’% 
gewoonlijk Jo2mulier deg Doops / en Den Bifichop/ of den Prieſter / het 
kind neemende/ dompeld hp Get in dit flaande-Water / of in deribier/ toc 
Drie maalen toe / zeggende ieder velg Deeze gewoonlijke woorden ; Ik doop u 
inden naam des Vaders, des &c., waarnabp’tmet olp befirijkt / gelijk — 
hier boben gezegt heb. IS wonder/ Dat de meeften Deezer kinderen 
niet ſterven / inzonderheid als t in de Winter is. Den Honing Lan Per- 
fien, wanneer bp tedeezer tijd t’ Iſpahan is / laat zieh gemeenlijk bn deeze — 
piegtigheid binden / berboegende zich te paard op Den oeber Des riviers mee 
alle de Grooten van zijn Hof. De plegtigeid bervicht zynde / begeeft hy 
zich / bolgeng een oude gewoonte / na Zulfa, ten huife des Kelonters, Dief 
gelijk hier boo2 gezegt is / den Gouverneur of Rechter Der Armeniers ig, / 
bp den welke het middagmaal tegen Bie tijd ban zijn komſt al gereed ffaat. 

— Waar ij geen plaats in De weereld / daar men een RKomng met minder 
van Perfien Moeite kan onthaalen/ alg in Perfien , want zogeen particulier den Hos - 
te gatt kan ning tot zhnent tenceten noodigd / en zoo zijn Majeſteit hem deeze eer Wil 
nooden, doen / Geeft Gre maar bp het Opperhoofd dee Hieutten-Dienaars te gaan / en 

hem twintig T'omanstebzengen/ Die omtrent Dzie honderd Rjksdaalders 
maaken / zeggende / dat hp zijn Majeſteit verzoekt cen maalsijd in hee huig 
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ban sijn flaaf te komen doen. Vooz deeze twintig Tomans is het Opper: 
4 hoofd ehouden ten Gupfe van Den geen / Die den Roning onthaalen zat / als 

es te uuren/ ’t geen tot De maaltijd bannooden is. Zonderdat zout 
onmogelijk ballen / vermits Den Honing naait eet alg uit goudene baten. 
en einde ban ‘de maaltijd beengt men Ben Woning bet geichenk / ‘t geer 

_ men hem altfjd bp dugdanige gelegentheden Doet / en Dat gemeenlijk beftaat 
_ tteenige Curopiſche aacdigheid/ díe zelden minder als bier of vhf buizend 

_ Mksdaaldeigfkomtteftaan. An gebal zp hem nu niets aardigs aante 
bieden hebben / leggen zu zodanig een ſom aan Beneetfche Buitaaten ineen 
beliken of ſchaal / en bieden zijn Majeſteit met cen groote onderdaanigheid 
Die aan. Ook doen zp gefchen ken aan eenige Heeren en aan de boomaant: 
fte Gelubden / die in zijn gebolg zijn/ zondert geen tereekenen / dat sn 
aan des Honings Hoeder zenden / zoo hp'er een Heeft / en aan De Sulta⸗ 
nen zhn bzouwen / en aanzijn Zuſters. Hoewel nu deeze maaltijd / boor 
zoo veel De ſphzen en Dzank belangd/ goed koop gedaan Word; komt ze 
daag deeze gefchenken echter Duur genoeg te ffaan ; maar d’ Uementerg 
ban Zulfa, alde koften gelijkerhand bp deeze gelegendheid draagende / kon: 
nen deeze ſchaade zon zeer niet gevoelen. Heb € l{pahan de pPlegtigheid 
ban deeze Uers doop van den aanbang tot het einde coc birgewoond / en 
zelf ook te Zulfaten huize beg Kelonters op De maaltijd geweeft / daar ik 
den tegenwoordigen Honing Cha-Soliman 300 beel wijng zag binnen flaan / 
dat zijn herzenen Daar door bedwelmd Wierden ; ’t geen op2zaak tot cen 
groot ongeluk paf; want weer ín zijn Paleis geltormen zijnde / Wilde hr 
miet alleen noch meer drinken / maar zelf Drie ban zijn Proutven dwingen 
zulks met Dem te doen, Deezen eindelijkt ziende / Dat br geen cind daar 
ban fcheen te Willen maalien / floopen fltilerjeg uit de kamer / en lieten hem 
aileen zitten. Den Honing dit gewaar wordende / wierd banzulkeentaa: Gruwelijke 
zende ſpht ingenomen / Dat ze zonder zijn berlof hoortgegaan waren / en daad. van 
hem geen geselfchap in 't Dzinken wilden houden / Dat hp fe dao fijn Gee dolt 
lubden by de hep grijpen / en fooleevendig in tvuur / daar hy ſich by ſat te 
warmen / liet werpen; en / hoewel deeſe arme Vrouwen ſeer erbarmelhtt 
ſehreenwden / en om genade baden / wierd Gp daar geenſins dooz bewoo⸗ 
gen / en ging ſelfs niet eet ban het buur af / boa hy ſe alle drie tot de beenen 
toe boo De blam had fien berceeren. Hit Dit boorbeeld han men fien / hee 
naauwkeurtg de Roningen ban Perfien ſich doen gehoorſaamen; want mel 
durfd niet eens denken / of hun bevelen blikt of onbillijk zijn. 
DSiet daar t geen ik heb konnen waarneemenraaltende De plegtigheden 
en gewoonten der Armeniers in hun Doopen; nu fal it hen Teeſer gaan 
verhaalen / hoedanig fp fich draagen ín hun Huwelhyken en Begraabine 
gen. sel wis ; 
de Armeniers huwelhken gewoonlijk Bun Kinderen / ſonder dat He twee Manier van 

partpenelftander geften hebben / en ſelfs fander bat de Daders of Broeders J——— 
Daar iets ban wecten. De geenen / Diemen huwelijken wil/ moeten ich Vers, 
gedraagen aan ‘tgeen de Baders of de Bzienden hen Daar af fegaen. Na 
bat de Moederst Buwelijk onder fich beflaaten hebben / ſprerken fp hun 
7 —— Mannen 
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annen daar ban / wellie goed keuren / % geen zy gedaan hebben. Op | 
deeze goedkeuring gaat de JBaeder des Jongsmans met twee oude Dou: 
wen en een Prieſter ten Guife ban De FB aeder des Dochters / en bieden haat 
een ting aan ban de kant deg geene / met de Welie men haar huwelijken 
toil. Bervolgens verſchynt den Jongman, kaar naden Pꝛieſter iets wie 
het Guangelie leeft / om De twee pattpen te zegenen ; dit gedaan zijnde / 
geefd men hem ceníg geld volgens de goederen / welke deg Dochters Pa 
Der bezit. Hierna bied men't Geselfchap se drinken ; en dit Woz den onz 
Dertrouw genoemd. kk 
Somtyds berlaoben zy de Kinderen / alg ze maar noch twee of drie faaren 

oud zĳn; en felf wanneer twee Brouwen zich ter zelve tijd ſwanger bevin⸗ 
Den / belaoven zp bp wijlen een (Auwelijk te zullen maaken tuſſchen de twee 
,Kinderen / welke zp d2aagen/ indien’t gebeurd / Dat het een cen fangetje 
en t ander een meigje zp. Dit nu aldus uitballende/ verlooven zp fe/ ſoo 
haaft ze geboozen zijn. Na dat den Jongman de ring gegeeben heeft/ Baar 
hier boven ban gefpzoken ig / al bleef hp ook twintig jaaren zonder te trou: 

—_ wen / is hp gehouden alle jaar op Paafch-dag een kleed aan zijn Meeſteres 
te fluuren / benevens alle De toebehooete / bolgens deg Dochters ſtaaten 
Hoedanigheid. Dzie dagen eer het Huwelhk voltrokken word / doen de 
Pader en Moeder vanden Jongman een maal gereed maaken/ ’t geen zn 
ten huiſe ban deg Dochters Ouderg doen brengen / alwaar fich de Dzrenden 
han beide de kanten laaten binden. De Mannen en Douwen zitten ieder 
fn bpzondere plaatfen of kamers ; Want op openbaare maaltijden eeten ze 
nooít te faamen. Daass boorde Bzuiloft ſtuurd den Bruidegom de hleez 
deren aan zn Bruid; en een wijl daat na komt hy haalen / t gecn des 
Bruids Moeder hem ban haar kantgeeft. Zoo de Bzuid geen Moeder 
beeft / ig ’teenige oude Pꝛouw ban haar naafte fRaagfchap / Die ben Bzui⸗ 
Degam kleed; Want anderg word dit door de Moeder zelve befchtkt. Der: 
bolgeng ſtygt den Bruidegom te paard / en De WBzuid opeen ander/ Die 
Beerlijk toegeruſt zijn / mer goudene of ſilvere toomen / na’de Luiden ber: 
ballen konnen. @eflegteluidtjeg / Die geen eigene Paarden hebben/ nee: 
meu hun teeblugt tot de Grooten / Welke ze hen rot deeze plegtigheid gaar⸗ 
neleenen. Nit deg Dochters huig treedende rijd den Bruidegom boos 
vit / hebbende op ſyn hoofd een Nuper ban inkkarnaat Gaas / of een gaud 
en zilber net / waar van de malien zeer Dicht ops malktander zitten / en ’t geen 
hem tot den buiktoe bedekt. Einde ban een gogdel/ Dic omtrent Dzie of 
biet ellen lang is / houd hp én zijn hand/ ende Bzuid/ Die achter hemte 
paard komt/ houd Get ander einde daat banbaft. Zp is ook bedekt met 
een groote witte fluper / ban het hoofd tot De boeten toe/ gelijk ook het 
paard ten halven Daar mede bedekt ig. Onder Deeze fluper / Die beter een 
groot laken gelijkt / zit ze zodanig / Dat men niets ban haar gantfche li⸗ 
chaam ziet / alg alleen baar oogen. Twee mannen gaan aan De zijden ban 
ieder paard / om Den toomte houden ; en wanneer ’t kinderen ban drie of 
bier jaaren zijn (want men troud ze oolt ſomtijds zoo jong) gaan’er drie of 
bier bp ieder paard / volgens den ffaat ban bun Ouders / om ze in den za⸗ 
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dette houden. Achter aanbolgt een lengte ban jong volk / zoo bloedver⸗ 
wanten als vrienden en kenniſſen ban beide de zijden / fammigen te paard / 
en anderen te boet / met een \wag-kaarg in De band / eben of ze ín proceffie 
gingen. Hier boegen zich noch bp de Cram-flagerg / rompetters / 
Schalmep-fpeeiderg / en andere Speellieden/ / volgens de Gewoonte desk 
Lands / welke dit gantfche Gezelfchap tot aan de Herk volgen. Zoo 
haaſt zp de boet ter aarde gezet hebben / maakt een ieder plaatg boorde 
Bruidegom en De Bzuid / die zich aan de boet des Altaars berboegen / hous 
Dende noch geftadig den gordel haft ; waarna zp met de voorhoofden tegen 
malkander gaanftaan. Pier op komt Den Pzieſter / enden rug na Het 1: 
taat gekeerd hebbende/ neemt hp den Bpbel / en legt die op hun hoofden / 
welke hem bp deeze gelegent hetd booz een leſſenaar of ftoel verfivekken / en 
bie daar genoeg mee Belaaden zijn / vermits deeze Bybels gemeenlijk groo⸗ 
te Folianten ban een redelijke ſwaarte zijn / en zoo lang op hun hoofden leq: 
gen/ alg het Formulier des Luwelijkg geleezen word; ’ geen gemeenljk 
door cen Biſſchop of een Aardsbiſſchop gedaan word. Dit Formulier 
komt al vepnaaan’tonse, Dit gedaan zijnde bzaagd den Bifichop aan 
den WBzuidegom; Neemtgy niet zodanig eene voor u Vrouw? en aan de 
2B2uid; Neemrtgy niet zodanigeen vooru Man? Alle beide antwoorden 
zp meteen teeken des hoofdss. De Puwelijkg-zegening nu gedaan zijnde / 
boozen zu de Mis / Waat nazp altemaal weer nades Dochters huig heee 
ten/ in Dezelbe order alg zp ban daar gegaan zijn. De Bruiloft dnurd 
Drie Dagen ; en daar zijn flechteluiden/ gelijk ik gezegt heb / Die zich ín 
dusdanige gelegentteden tot de grond toe bederben / en nooit Weer tot hun 
herhaal kannen komen. Den Man gaat eerft na bed / en de Brauw trekt 
hem de kouſen uit / doch zp neemt haar fluper niet af / alg na dat fn de 
haars uitgeblufcht beeft. _Wartijd van ’t jaar Het ook zn ftaan de Brou⸗ 
wen Voorden Dag op ; em zy eeten noott met hun IPannen; selfs nict al bez 
ftaat hun huisgezin maat uit hen beide ; Mnboegen dat deeze Huwelijken zeer 
beel ban d Europiſche berfcheelen. \ 
War nude Begraabingen belangd/ Die draagen sich aldus toe, Doo manierder 

haaft iemand geſtozben is gaat zeker Man / die men tot deeze Dienften Begravin- 
gefthikt heeft / tecftond na de Vierk / omeen pot met Wy · water re haten ; 3P by, de 
en hebbende de zelve berbolgensten huize ban den Overiedene gebrach ij 
werpt hp die ineen groot bat met water / daar fp’t doode lichaam in ick: 
gen. Deezen man noemt men Mordichou, dat Ste zeggen / die de doo- 
den wafcht; en deeze Mordichous zyn in zodanig een gruwel onder t bolkk / 
dat het een zeer groote fchande is / met hen gegeetente hebben. Alwat den 
doode aan zich heeft / wanneer hp geſtorven ig / hoord hem toe / al was’t 
pok een Koftelijkering / of iets diergeljlis / en t is de gewoonte in de Wez 
bant of D’ Oofterfchetanden/ te flapen met den Onderbroek / het hermbö/ 

_ende bozſtrok / vermits men geen lakeng en gebzuike. Ma dar den gez 
ftorbene nu gewaſſthen is / doet men hem een fchoon hembd aan/ benez 
vens een onderbzoeh/ een borſtrok / en een hoofd-doek of murs ; 't geen 
altemaal nieuw moet 3ijn/ zonder Har het jd aan iemands lich — 
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weeſt zu. Perbolgeng ffeekt men hem ín een groote zakt bau nieuw boelt / 
elherg Mond zp terftonddaarnatnenaatjen. Dit gedaan zijnde / ko⸗ 
men de Prieftecs het lichaam haalen / om het in De Werk te bzengen/ en 
word het zelve bergeselfchapt Lan alle de bloedberwanten en benden des 
Gverleedene / Welke altemaal een Wag-kaars ín de hand hebben, An de 
Kerſt gekomen zijnde / zeten zp hetlichaam Loor den Altaar / daar den 
Pꝛieſter eenige gebeden ober het zelve fpzeekt. Wier op ontfteekt men eeni⸗ 
ge WBag-kaarfen daar condom / en men laat het vervolgens den gantfchen 
vacht indeezen ffaat. Des anderendaags mozgens Doet een Biſſchop of 
een fiecht Pꝛieſter de Mis / teneinde ban De welkte men het lichaam bzengt 
hao de deur ban den Ardsbiſſchop / of ban den Biſſchop des plaats) daar 
Bet vergezelfchapt wozd ban zijn Maagen en Peienden / en ban al het volß / 
Dat in De teck geweeſt is / hebbende Den meeften hoop een Wag-kaarsinde 
hand. Booz deeze deur nu geltomen Weezende/ treed den Biſſchop uit zijn 
huis / en bid een Vaderons boor De stel ban den aberleedene ; waar na de 
meeften der geenen / Die het lijk ban De Kerk af tot aan des Biſſchops deur 
berzeld hebben Weer na huig gaan/ Blijbende Daar niet anders als de 
9Bloedber wanten en eenige Prienden. Wier nadoet den Biſſchop ende 
Pꝛieſters Door acht of tien arme luiden / Die ten deezen einde Daar ontboden 
zyn / t Ihk opbatten / en na het Beekhof draagen. Tangs den weg zugt 
men eenige gebeden / wellte be Prieſters verpolgen / wanneer zyt Wk in 
den kuil nederlaten. Thans neemt Den Biſſchop tot drie malen eenige 
aardeinde hand / en werpt die daar boben op/ ſpreeekende t’elkend Deeze 
Wweozden ; Gy zijt van aarde gekomen, en gy zult weer tot aarde keeren ; 
en blijfthiertot dat onzen Heer komt. « @eeze woorden gezegd zinde / 
vuld men den kuil. De Maagen en Datenden / Die weer na het huis van 
den overleedene willen keeren / binden daat ’t maal gereed / en zelfs zoo et 
eenige anderelteden tomen / die niet eens mee tebegraaffenis geweeſt zijn / 
wopden ze niet geweigerd. — Ook hebben zp boo? een gewoonte / zeen Daz 
gen lang ’s middags en's avonds eenige Prieſters en een menigte Lan 
acmeluiden/ zoo ze de middelen Daar toe hebben / t'ecten te geeben ; want 
zp gelooven / dat deg overleedene zielmtet zalig zaude dweêzen / zoo fe deeze 
ankoften niet Deen / Wanneer fe de macht daar toe hebben; en Bier ban 

an komt het / Dat de meeften der flechte luiden altijd elendig / en gelijk 
aben Der Mahometaanen zijn / ter oorzaak ded gelds ’ geen zy ban 

hen leenen / en dat ze ntet betaalen konnen. 
Wanneer er cen Biſſchop of een Aardsbiſſchop ſterft Doen zp Dit noch 

meer alg aan een weereldſyk perſoon. Als de Mis gedaan is / ſchryft een 
Aardsbiſſchop / ofeen Biſſchop / een briefje / en den zak / Laar Ben obers 
leedene in is / opentacnende/ ſteelit hy hem het briefje tn De hand/ daar 
deeze Woorden in geſchreeben zijn; Gedenkt, dat gy van aarde gekomen 
zijt en dat gy weer rot aarde keeren zult. 

Dooeen hunner Slaaven komt te ſterven / eer zijn Meeſter hem de beij 
beid gegeven heeft / ſchrijft den zelve / als het lk in de Lech gebzacht is / 
een briefje / Daar bp deeze woorden in ſteld; Weeft niet bedroefd, ikhoud 
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u voor vry, enikgeef ude vryheid. Want zp gelooven / dat men hem in 
d’ andere weereld zijn flabernp berwijten zoude / en Dat zijn ziel Baat eenige 
Dzoef heid ober zoude konnen lijden. Zoo den Slaaf geen Meeſter Geeft / 
(ebaofe zijn Meeſteres / of by gebrek banbaar / een Der Winderen dit 
giefje. —— 
Als't gebeurd / dat een Armenier zich zelben om hals beengt/ Hoet men 

het lij niet uit De Deur des huis daaagen; maar men maakt een gat ergeng 
opeen daar toe bekwaame plaats in de muur / en het zelve aldus uit den 
huize gedaan hebbende / word het zonder eenige plegrigheid ter aarde gez 
bzacijt. 9 | nd 

Des nachts / die boor den Beiligen-Wruig-daa gaat / vervoegen sich 
mannen / brouwen / en kinderen / na bet Berkhof / daar zp een menigte 
banſphs en wijn beengen. Cerſtond begeeben zy zich op de graben der 
overlee denen aan’t ſchreijen / en na eenige tijd in deeze droevige oefening 
geweeft te zijn / begint eeniedert? eetenen te Drinken / en aldug bzengen 
zuden gantfchen nacht doo? / bp beursen fchzefjende/ en bj beurten goed 
rier makende. —A 
De flechte luiden ontzien zich bp wijlen de koften te doen han Doopen / 

rouwen / of Begraaben ; maat war de gedachte nacht belangd / zp 
zonden zich d' ongelukkigften des weerelds achten / 300 fp niet foa beel 
hadden om op bun KRerkhoven / Daatzeeer gaan om beoolijk te weezen / 
alg om God vooꝛ De zielen Der overleedenen te bidden / teeten ente zinken 
tebzengen/ en lieber zouden zeeen halve Weel vaſten / alg met D'anderen 
bier niet berfchijnen. | 
Fn ’t algemeen houden zieh d' Armeniers zeer vaſt aan hun gewoonten / 

en aan hun plegtigheden / en hoewel’er onder hen zijn / die om De belangen 
deg Weerelds 't Mahometaanſche Geloof aanneemen / zijn dusdanige 
boogbeelden echter zeer zeldſaam; in tegendeel bind men’er/ Die een ongez 
meene ftandbaftigheid betaanen / Wanneer zp hun Godsdienſt tegen de 
berbolgingen det MBahometaanen moeten geffand doen. k Zal te zijner 
plaatfe daar een gefchiedenig ban berhaalen/ Dien ik zelve gezien heb / en 
daar nl de weereld oer bverwonderd zal moeten Weezer, | « 
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“VYETIENDE HOOFD-STUK. 

Regering van Perfien, Wreedheidder Koningen van Per- 
fien tegen hun Broeders en Neeven. Verdeeling der 
Staaten van Perfien, Voornaamſte Bedieningen des 
Rijksvan den Eerften Saat. Liftigheid der Perfiaanfche 
Ruitersom zich van het voeden hunner paarden t’ ont- 
flaan. _ Befchrijving der Perftaanfche Militie. Voor- 
naamfte Bedieningen des Rijks van den Tweeden Staat; 
&c. | | 

Regeering D E WVegering ban Perfien is t' eenemaal deſpothks / en den Honing | 
van Perfien. heeft recht ban leeven en dood ober alle zijn Onderdaanen / zonder 

Wk 

ban eenigen Raad afte hangen/ of zich te moeten houden aan andere inons 
Europa gebzuikelke proreduuren. Ppkande boornaamſten deg Hijks / 
op wat manier het hem belfeft om hals doen bzengen / zonder Get lichaam 
vanden Staat daar ite kennen / of zonder dat hem iemand Daar reden 
van durft vragen; inboegen men zeggen kan / dat ‘er geen Lolkomener 
Souverain in de weereld is / alg Den Goring ban Perfien. , 

Wreedheid _ Den NRoning mannelke kinderen hebbende / en kormende te ſterben / 
der Koningë neemt men der oudfte om hem op den Throon te fetten/ Die terſtond baar d 
van Ferien pa tot fijn grooter berfekertheid fijn Broeders in den Haram bewaren/ en — 
tegen 

Beoeders, en Det d'oogen doet uitfteeken ; maar zoo hp flechts’tminfte vermoeden heeft 
Neeven, _ Dat ze op fijn leeben toeleggen / Doet hy fe zonder eenige andere zeherheidorm 

hals brꝛengen. t Is niet alleen tegen fijn Broeders / dat hp fich dus 
draagt ; maat ook tegen De zoonen ban ſyn Bzoeders en ban zjn Zufterg. 
_ Boop deefen placht men met fuik eer ſtrengheid daar niet inte gaan/ en 
men vernoegde fich met hen een gloeijend pzer aber d' oog- appelen te daen 
ſtrijſien / zonder hen die t'eenemaal uitte boozen/ gelijk men tegenwoo⸗⸗ 
Dig doet; maar federt dat Cha-Sefi bemerkt had Dat men hem had bedzaz 
gen / en dat men foolicht heen liep ober’t bebel/ °tgeen hy gaf / ban het 
gloejend pser ober d’ oogen Deezer rampzalige Prinfen te ſtrjſken / dat hen 
noch eenig gesigt overig bleef / gebood bp/ dat men hen d’ oogen gantfch 
en al zoude uitgraven. 
Hoewel de Bedieningen des Ahlis gemeenljk ban den Vader op den 

Zoon overgaan / en dat fe gelijk alg erfelijk zyn / belet Dit echter niet / dat 
den Yoning/ Wanneer them beliefd geen Soubernementen ban Pro⸗ 
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vincien et andere waardigheid aan fijn Goulonsen geeft / welke fijn flaren 
… zijn/ inſonderheid alg hp bun bekwaambeid befpeurd/ en Dat hp er gocde 

dienften ban hoopttetrekken. Indien een Zoou/ Die zijng Paders Wee 
diening gekregen heeft noch te jong is om De felbe behoorlyk te konnen 
waarneemen / geeft men hem iemand / Die de belwaamheid daar toe heeft/ 
welfe díe foo lang Waar neemt / tot hp de Bereifchte ouderdom heeft bereikt. 
Waar zijner oak / die Wedieningen verkrijgen daoz gefchenken te doen aan 
Be geenen / die in de gunſt ſtaan / ten einde fp booz Gen ſpreelien / en hen met 
bun bermogen bp den Honing onderfteunen. 
Den Staat van Perfien kan men / gelijk bp na alle be Staten ban Euro- 

pa, in deie lichamen / of trappen onderfcheiden. D' Eerſte is die van den 
Begen/ welke met den Adel ober een komt / en begrijpt deg Konings Puis/ 
be stang of Bouberneurg det Provincien / en alle de Wrijgsmagt. De 
tweede is Die ban de pen / Welke behelſd het Lolk ban de Wet / en ban de 
Juftitie of de handhaabing deg Gerechts; en de darde is / gelijk onse dar⸗ 
de Staat / en beftaat uit Waopliedben/ / Ambachtslieden/ Arbeiders / er 
wat Baat meer toe behoord 
K Zal hier maar koetelijk ban de boornaamfte dingen deeſer Drie Staas 

ten ſpreeken / am den Leezer doo2 het op haalen ban alle De geenen / Die ee⸗ 
Lig bewind ín het Weereldlijk of Mm het GBeeftelijk hebben, niet te vervee⸗ 
en. À 
Den Berften Officier des Lijk word Athemat-doulet genoemd / 't geen voornaam- 

in onze taal Steun der Rijkdommen betekend / en íg alg den Grooten Vizier fte bedienin- 
in Turkyen. Gelijſt alle He zaaken deg Bk dooz fijn handen moeten Sn deskijks 
gaan / behoord Ip ecr cen man ban de pen / alg ban den degen / te Weefen/ nen staar, 
en hiet in is't Dat fijn Bediening veel berfcheeld Gan die deg Grooten Vi- 

‚__ziers, Die hoor de Legerg moet trekken / en Die om de minfte fout / of daor 
eenige berbolgentheid ban den Grooten Heer, op ffaande boet gewurgd 

Wo2d. Maar in Perſien, Daar de Begering bep zachter if / Retben d’ eer⸗ 
fte Miniſters ban Staat gemeenlijk in hun Bediening / of ſoo fe afgezet 
deg / verband menze in eenige Stad/ Daarfe gelijk particuliere luiden 
eeben. 
DPooꝛ t overige heeft men ſeer baorfigtig te weezen ín d' oeffening ban deez 

fe eerfte Bediening des Ahks; vermitg/ nadat den Athemar-douler iets in 
den Raad gearrefteerd heeft / de Gefneedenen/ Die gunftelingen ban den 
Koning zijn, en de gelrefdfte Sultanen/ dikwils bp nacht om ber ſtooten / 
tgeen Deezen eerſten Miniſter bp bag gedaan heeft / en inzonderheid wan: 
neer den Koning jong is / en dat hp fich gantfch en alaan fijn geneugten 
obergeeft zonder kennis der Staatg-zaken te necmen. 

Wen Nazerof Nazar, Dat’gte zeggen den Ziender heeft het opzicht op 
alle des Konings goederen. 

Den Mehter, Die altyd een Blanke Gelubde is / is ben Honings Opper⸗ 
fte Kamer-Vienaar / en volgd fijn Majeſteit altijd met een zakt vol neus⸗ 
doeken op zp / om Den Yoning / Wanneer hp ’er cen wil hebben / Die te gez 
ben. Cedeefer oozfaak ig hp bp na —— bp fijn perſoon / en/ gelgf be 
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Derhalben’t oo? ban fijn Meeſter heeft / balt het hem licht iemand boordee⸗ 
Hg of fchadelijk te zijn. 

®en Mir-akhor-Bachi, of Groot Stalmeefter/ Geeft het opzicht op des 
Honings Stallen, welfte gelijk de Deut ban Ali-kepi, daar ik hier boor ban 
gefpzooken heb / bep-plaatfen zijn / Daar niemand Be macht heeft van cez 
nig perſoon uitte halen. Alle de paarden ban Des Ronings ſtal zyn met 
een gloefend pzer op de flinker dp geteelkend ; maar Die ban particuiteren of 
bnzondere perſoonen teeliend men op derechter dp.  Degeenen / welke den - 
Yonina aande Kuiters geeft / Dieinfijn Legers Dienen / hebben het ſelbe 
teeken /en deeze gaarden bonnen niet meer verbocht worden ; maar’ ſtaat 
Ben bep onder elkander daar mede te ruilen. Zoot gebeurd, dar een deez 
ſer paarden komtte ſterben / moet Den Buiter de plaats billen / Daar deg 
Konings merk ftaat/ en Dit ſtuk van De Guid aan d' Onder⸗Officiers kan 

Liftigheid 
der erfiaan- 
ſche Ruiters 
om zich van 
het woeden, 
hunner 
paarden _ ce 
outilaan. 

de Generaal der Auiterp bzengen / om een ander paard tehebben / Want 
anders moet hj ’er op fijn eigen koften fich ban voorzien. Deeze Onder- 
Officiers weeten / Dooz Dit ſtuk ban De Guid int water te leggen / door 
‘fe eet niet welk een ondervinding / t' onderfcheiden/ of het paard van 
ziekte of ban ouderdom geftorben i8 / Dan of men ’t moedwillens om halg 
heeft gebracht ; want in Perfien heeft men/ zoo wel alg op andere plaats 
fen/ Nuiters ban een zeer ongeregeld en woeſt leeven / en ook anderen / die 
zeer zuinig zijn / endie/ alg’ergeen oozlog is / of dat ze in bezetting leg» 
gen/ liever geen paard willen hebben; en’t gebeurd zeer dikwils / dat fe 
ſich door den cen of ander middel / Die De felbe doet ſterven Daar ban ontz 
flaan/ omde koften te mijden / en niet alg hun perfaan te voeden hebben ; 
want men moet weeten / dat den Koning / zoo wel in beeede als tn oo2log / 
beertig Duizend paarden onderhoud / om tot alle uuren gereed te zijn / Wees 
tende ieder Muitec/ waar hp fijn betaaltng moet halen; endat het omtrent 
dartig jaren geleeden is Dat de Perftaanen met hun Bebuuren geen oor⸗ 
log gehad hebben. Geduurende een ſoo lange breede heeft men/ gelijk ik 
gezegt heb / Niters / die om ſich booz een tijd lang ban de koften Der paar: 
dente bebzijden / De hunne doen ſterven; maat/ wanneer de monfter-tijd 

_ ophanden ig/ beengen ſy Den huid ban het doode paatd aan De geenen / Die 
de proef Daar Lan neemen 3 zoo men nu bebind / Daar fe echter doos loog: 
heid bau de beeften fielk te maken gemeenlijk wel in weetente booefien/ Dat 
den Buiter fijn paard heeft Doen ſterven geeft men hem geen ander / en hu 
moet 'er een ban fifn eigene geld koopen / foa bp met fchande niet Wil weg 
gejaagd zyn. Jiet alleen zjn ’t De paarden der Ruiters / die ded Ronings 
merk dragen ; maar ook hun fabelg/ mugltetten/ boogen en pijl-kokers/en 
op alle monftecingen mroeten ſy dit altemaal aan de Cemmiffarifen toonen, 

®en Mir-chikar-Bachi , of den Gꝛooten Jager / en Die ook de Bedie⸗ 
ning ban Gzoot Valkenier oeffend/ heeft meer alg Duizend Officieren one 
der hem/ benebeng een groot getal van bogelen. 
Ben Seguon-Bachi krijgt d'orders ban den Grooten Jager / en heeft 

Get opfigt ober de honden / leeuwen / luipaards/ en andere beeſten /Waar 
van men ſich op Be jacht bediend. à 
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Den Zenkon-Kourlchifi ig het Opperhoofd ban de geenen / die den flez 
gelreep houden / Wanneer den Honing te paarde klimt. 
Wen Kelege-Kourlchifi draagt des Vonings Sabel. 
Den Oriaje-Kourlchifi draagt den boog en De pijlen. 
Den Vakanuies is gelijk den eerften Secretaris ban Staat, en deeze Bez 

Diening word om zijn belang feer felden gegeben alg aanlieden/ díe dieg in 
De gunftftaan. Deezenig’t/ Die boorden Honing alie de requeſten en paz 
pieren leeft / welke men hem aanbied. 
Den Kasnadar-Bachi is den geen / Die al het gemunt geld bewaard / 

Daten in deë Konings offers ig / en Dien wp Den Gzooten Erefozier four 
en noemen. 
% Zou hier noch heel meer andere Offictecen konnen opnoemen / doch de 

zelbe ban minder hoedanigheid zijnde / zalik tot de Lzrygs· Officieren overe 
treeden / en mp hernoegen met alleen ban De voornaamſten te ſpreeken. 
Den Sepeh Salar is den Generaliſſimus ban Des Konings legerg ; maar 

deeſe Bediening wozd níet als bp tijde ban oorlog vergeeben / en Deeze geẽin⸗ 
digd zijnde, eindigd ook de Bediening. Bp beeft fijn plaats in den Naad 

„fmmediatelijk onder díe ban den Athemat-doulect. / 
Gelijk ‘er driederhande Militie in Perſßen í8/ Welke gelik alg dte ber⸗ 

fcheidene lichamen uitmaakt / heeft ook ieder lichhaam fijn Generaal. Dez 
ze drie lichamen zijn de Korfchis , de Goulams, en De Tufenkgis. 
De Korfchis zijn afgedaald ban cen oud uitheemſch geflacht/ 'tgeenals Bechrij- 

tijd door haar dapperheid in groeteachting ts geweeft. Zp fegeren onder — 
tenten even gelijk de Curkomans / en ſtuuren te goeder uure hun ſeugd aan ie 
Den Honing / Welke fp ban alles verzozgen / en zoolang onderhouden / tat 
zeaanden Goning bekend zijn. Zp Dienen altemaal te paard, worden 
wel betaald en onderhouden / en gevaaken dikwils tot d'eerſte Bedienin⸗ 
gende Ahlis. Ten noemdze gemeenlijk Kezel-bachs , Dat's te zeggen / 
Rood Koppen, Door dien ze eertjds roode bonnetten of mutfen droegen. 
Men houd / dar den Koning ban Perften tot twee-en-twintig duizend ban 
Deeze Korfchis onderhoud/ die altemaal goede Doldaten zijn / en wondes 
ten in den ſtrüd doen. 
Den Generaal deg Korfchis, Korfchi-Bachi genoemd / moet ban hun 
lichaam zyn / en den Koning kan geen ander Boofd ober hen flelten. Den 
Mim-Bachi heeft het gebied aver Duizend mannen / Den Yus-Bachi over 
honderd / en den Om-Bachiotertien. en Korfchi-Bachi heeft 150 To- 
mans Of 2250 Gijkgdaalderg in'tjaat ; den Mim-Bachi heeft ’er feventig; 
Den Yus-Bachidartig ; en den Om-Bachi vijftien; en de betaaling van fez 
der Auiter is ban negen tot bijftien Tomans, Waar en boven doet den 
Honing alle dDzie jaren cen algemeene monſtering / en geeft alg dan cen dare 
de meer aan de Korfchis alg De gewoonelijke betaling / echter aen Den een 

_meeren den ander minder/ volgens de gunſt / Die hen Ben Boning doen: 
wil / of volgens hun berdienfte. Wanneer fijn IRajefteit beflooten heeft/ 
ecnig Beer ce Doen ombzengen/ {8 het gemeenlĳjk aan een Korfchi, Dat 
ba ® witboering daar Lan bedeeld. Ek | © 
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Den Gouler-Agazi ig den Generaal ber Goulams, dat ste zengen / dee 
Slaven; wantse ziju in der daad Sladen/of Zaanen ban Slaben ban alder: 
bande landaard/ waar ban den Honing zeer wel gediend word We meeften 
zijn verloochende Georgiers / en hun getal beftaat ín ’t gebeel nit omtrent 
achtien Duizend. Zp dienen msgelyks altemaal te paard / en hebben ban hijf 
tat acht Tomans tet jaar. De Korfchis zijn feer zuinig; maat 300 haaſt de 
Goulams hun Betaling ontfangen hebben / gaanze goet cier maken/in plaatg 
dat d'anderen/ zoo fe maar iets oberhouden/ een ſchaap daat boor koopen ; 
want gelijk fe ntet alg onder tenten leeben / beftaat alle hun cijkdom m Pee. 
De meeften hoop ban het Perſiſche Dof 18 uit deefe twee lichamen / en men 
eeft onder de Korfchis en De Goulams berfchetdene groote Weeren/dietot de 

boormaamfte Bedieningen geraken. Be Goulams hebben dit byzonder / dae 
De vebolten of muiteepen zeer feldfaam onder hen zjn / vermits/ altemaal 
Slaaven of kinderen Der zelver han berfcheidene landaarden zijnde / zy geen 
berbinteníg of maagfchap onder elkander hebben. Wanneer den Koning 
femand ban hen wil doen ſtraffen / Drend bn zich ban den eerfte hunnes ⸗ 
chaams / Daar hp maart oog op werpt / om fijn orders uit te boeren. @ 
t minſte teeken / ’t geen ben Honing doet/ gaat hy fn HRakker ’t hoof 
af flaan / en d' ongenade ban den een maakt de bevordering ban den ander, 
Zn gebauiken boo alle wapenen tegenwoozdtg niet anders / alg den Sas 
bel / den boog/ ende pijlen. Deeze Musters hebben geen befchanfingen. 
ín’tbeld/ gelijkt men ín Europa heeft / nach Beld-Paarfchalken/ die een. 
feder fijn plaatg ozdonneeren; alsde voornaamſten zich opde befte plaat: 
fen gelegerd hebben / flaan d' anderen hun tenten op daat fe beft konnen ; 
Doch zy trachten / zoo na alg’ hen mogelijk ig / zich bpde tent ban hun 
Opperboofd te legeren. | 
Men Tufenkgiler-Agaziig den Generaal der Tufenkgis, welke het darde 

lichaam uitmaatten, Deeze Militie is ban een nieuwe inzetting / en bez 
ſtaat uit lieden / die men Lan achter de ploeg haald / am tor alle ongemak 
bekwaamer te zón. Zp dienen te boet / geen andere wapenen hebbende / 
alg den Sabel en het Musket; maar alg ze op trekken / hebben zy cen 
Baard of cen Muil ezel onder Gen dzie of bier / om hun bagagie en leeftacht 
tedzaagen. Hun ſoldp beloopt van Hier tot bijf Tomansin’ faat/ en hun” 
Officieren trekken meer of minder volgens de hoedanigheid ban hun Bedie⸗ 
ningen. Deeze nieuwe Krijgsmacht is ín geen groote achting / en boude 
Benden drijben ’er den fpot mee / gelijk met arme boeren / Die Den vpand 
níet onder 9’ oogen fouden Durven zien. Dit en ver hinderd echter niet/ dat 
het Perſiaanſeh Boetvolk geen feer goede dienſten zoude konnen Doen ; niets 
temín/ hoewel hun getal in tuſſchen de Veertig en bijftig duizend mannen 
beftaat/ Dient er fic den Koning niet ban alg in d uiterfte nood. Als hp 
zelf in perſoon optrekt / doet hp ’er flechtg acht of tien duizend van / welche 
Öo uit zodanig een Pzobincie Doet komen alge hem Beliefd/ in't Teger 
berſchijnen / daat ze zeer nut zijn / alg dienende booz ten gedeelte boor Zoe⸗ 
telaars. Du voetvolk / ’tgeen/ gelijk ik gezegd heb uit de Woeren gee 
troſthen is / hond fich zeer Wel inde Bleederen; want men binder naauz 
welhſis een / Die fijn nieuw Kleed niet in De kiſt en fn wushet/ fabelen 

pon: 
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ponjaard níet altijd in een goede ffaat heeft; en hoewel ze maat domme 
boeren en zonder eenige opvoeding zijn / zijn fe echter feer wel onderweeſen 
am fich bp nood hehooelijk ban hun wapenen te dienen ; want alle twee of 
Drie maanden doet teder Gouverneur een reveue of oberziening ban alle de 
Soldaten / die in fijn Provincie m befettiag leggen / en doet De zel ben in ſyn 
tegenwoozdigheid hun exercitie of Uryas oefeningen doen. Een deezen 
einde doet hp fe tien aan tien boo? bp hem heen trekken / ſtaande ter zele 
plaatfe tien halve pieken ind? aarde geplant met een appel op be punt ban 
teder / opdat detien Soldaten voor deeze pieken taande / ieder na een by⸗ 
zondere appel kan ſchieten. Wounderdtreeden ſtaan fp ’er omtrent banaf / 
en de geenen / die d'appelen aan flarden ban boven affchieren krijgen ban 
den Bonberneur / tot vergelding ban hun behendigheid / eenige vereering / 
die gemeenlijk ban zeer weintg belang ís. Wanneer den Honing een gedeel 
te han Dit Doerbolk ontbied / Weet ieder onder Wat Gouverneur hp zich 
voegen moet. Zp komen alg dan zeer ſuſtig en wel gekleed voor den dag / 
beemits fe bun.nteuw kleed nooit aandoen / alg wanneer fe gemonfterd of 
pberzten woeden / of datfe ten ooslog trekken. Zp betalen aan den Hoz 
ning teer weinig / en van al het Dee/ zoo groot alg klein / geeben fp hem 
niet meer algeenten bonderd/ benebeng een Abaſſi, tgeen omtrent Lijf: 
tien ftuivergdaet. 
Den Echek-Agazi ig het Hoofd der Kecheklahis , Welke deg Konings 

Wachters zhn / Die Musketten ban een ongemeenefWaarte dragen. Pez 
zen Officier heeft meer alg twee Duizend mannen onder hem / Waar ban Gp 
‘er alle nachten een zeker getal rondom Get JPaleig ſteld Wanneer den Ko⸗ 
ning inden caad is / ffaat hp geftadig ober einde meteen ftatt in de hand / 
en hy werpt zich ter aacde/ alg hem den Koning een teeken Doet van te na⸗ 
deren om fijn bebel uit zijn mond t° ontfangen. 
Den Topigi⸗ Bachi is den Meeſter ban’t Gefchut/ en’t Hoofd der Zee- 
zaaken; maar hp heeft noch met heteen / noch met het ander / beel te doen; 
aant / Wat het kanon belangd/ men heeft maat twee of drie lompe fluftz 
ken ín ieder frontiec-plaatg/ en Die t° lfpahan zijn / leggen/ gelijk il ge⸗ 
zegt heb / blakkopd'aardeneer. Doordegroote Schepen / men Geeft’er 
“geen inPerfien, als de geenen / Die uit Europa en uit Indien na Ormus en 
Balzarakomen. De Perſianen zelve hebben hoo? alle Schepen niet ander 
alg eenige groote Barken in de Golf van Perfien/ enlangg de huften ban. 
de Kaſpiſche Zee/ Daarzeeen Klein blootje onderhouden tegen d' Asbegs / 
de Ralmaukg/ en andere Bolkeren. 
Puig mp nach oberig te fpzeeken ban de Kans of Gouberneurs Der Pro⸗ 

bincien / welke gemeen getrokken worden uit de Tichamen der Korfchis 
en der Goulams , even gelijk D° Officiers van des Waning Buis, De reden 
Bier van is / dat de Korfchis en De Goulams Wel-gemaakte lieden zijn / en 
Die boven hun goed gelaat beel dapperder zijn alg De natuurlijke Perftanen. 
t Porfpzonkelijk bloed ban Perfien 18 geen fcaap bloed/ *tgeen men Wel 
bemerken kan in de Gauren / die na't getaande-geeletrehhen/ en meeften= 
Deel ſwalhk gemaakt zjn. _ Bloed —* nier goed gewozden in ii | 
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alg boor de Vermenging der Georgiers ban d' eene en d andere kunne / zijns 
pe het bloed deezer bolkeren/ die tuſſchen de Kafpifche Zee en De Pontus 
Euxinus woonen / 't befte ban gantfch Azie, _ @ok zin er weinig Perſia⸗ 
nen van den Koning af tat den minſte zijner Onderdanen tae/ Die niet eert 
zoon vaneen Geo2gifch man of een Georgiſche brou / often minften van 
bun bloed gefprooten zp ; want alle jaren beengt men een menigte ban Sla⸗ 
ben uit dat Land; en t is doo? de huwelijken / welke men met hen gedaan 
heeft / en die men noch alle Dagen doet / datde dapperheid der Georgiers 
met hun ſchoonheid en goed gelaat ín Perfien overgegaan ig. 
De Kans of Gouverneurs der groote Pzovincien zijn zoo Geel kleine Ro⸗ 

ningen / wordende gebreesd en-geterd van al het bûlk ; en federt Dat ze 
aangefteld zijn / worden fe niet afgezet / ten minften foo fe fich niet en laten 
vervoeren tot een obermaat van weeedheid / welke klagten tegen hun Wez 
ſtiering verwekt; Doch in zulk een geval trachten zp Die gemeenlijk te ſmo⸗ 
ren door gefchenken / Welke fp aan de geenen Doen / Die tn De gunft flaan ; 
want indien fe Ben Woning tec oozen komen / koft het hen’thaofd/ en de 
zelve firaf ftaat ook voorde geenen / Die eenige gefchenken ober dusdanig 
een zaaftaanneemt. Men heeft ban deeze groote Landvoogdpſchappen 
of Gouvernementen / die den Kan jaarlijks zeven of acht duizend Tomans 
konnen opbrengen ; maar daar boor zn ſy ook gehouden den Honing alte 
Pieuwe-faaten eenig aaufieneljk gefchenk tedoen / Zonder ’t welk ſy wel 
haaſt onigunſtigd zouden weezen. R Heb ook elders gezegt; Dat deeze 
Gouverneurs ieder fijn week Des Konings Reuken onderhoud ; en den Lias 
ning ftuur hen ban fijn kant den Kalaar of’t volkomen leed tot een teeken 
ban fijn goedgunſtigheid. 

Onder de Kans zjn andere minder Gouverneurs / Sultans genaamd/ Die 
echter ook ban des Lzonings hand gefteld zijn / en Die ook niet alg door hent 
konnen afgezet woeden. Als ze hun machtmisbzuiken/ Worden de klach: 
ten/ welke men tegen hen te daen heeft / aan Den Kan gebzocht / en zoo t 
gebeurd dat fe den Staat betreffen / moet den Kan den Woning daar ban — 
onderrechten / die daar zodanig in voozziet / als hp’ raadſaam oozdeeld ; 
maar foo de klachten ban geen groot belang zijn / en dar fe de Politie niet en 
valten/ ig’tinzulkeen gebal den Gouberneur der Provincie geoorloſd daar 
cecht ober tedoen / en deeze Sultans weer tot hun plicht te brengen. 6 
Noch i$’er een Darde flag ban Gouverneurs / welke men Affefs noemd 

die gelijk Wieutenanten des Konings zijn ín de plaatfen/ daat eertijdg Kans. 
waren / en daar’er noch behoopden te wezen; maar Die Den Koning te niet 
heeft gedaan / omd' inkomſten Deezer Provincien in fijn Dchat-kiften te 
fteelken ; want inde Pzovincien Daar Den Roning Kans ſteld / eeten dert 
Kan en fijn Officieren bp na alle d' inkomſten op / uitgenomen een jaartijkg 
vecht / ‘tgeen den Kan gehouden is aan den Honing te betalen. 
De tweede der drie Staten ban Perfien begrijpt in’t algemeen de lieden 

bande Pen of Studp/ gelijk de Teeraars ban de Wet / d' Officterg dec — 
Juſtitie / en die Der Heken-kamerg. 

Geluijſt ben Athemat · Doulet Den eerften Miniſter boor het Wereldljſte — 
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is den Sedre den eerſte Miniſter boos Get Geeſtelijſie en den Grooten Prie: Voornaam. 
ſter deg Wets ; maar die echter geen fieting m den Faad of in d' openbaare — 
plechtigheden neemt / als na den Achemer-Douler. Dit onderſcheid ig ’er rijks van 
tuffeljen Den Sedre en den Moufti han Turkyen , en in't afgemeen tuffehen den tweeden 

de luiden van de Wer der Perſianen en Der Turken / dat de Rerkelylie maats taat. 
digheden in Pertien niet en verhinderen gelijk ín Turkyen, dat men niet tot 
Staatg-bedreningen zou ſonnenovergaan; want het gebeurd dikwils /dat 
iemand ban de waardigheid ban Sedre tot Die ban Achemat-Doulet ober: 

steed. rida 
De waardigheid ban Sedre is niet Bepaald aan een eenig perfoon; maar 
ze kan aan tweegedeeld worden / te meer Detuijl er tweederhande by uiters 
ſte wille gemaaftte goederen zijn / Deenen Doa? de Haringen han Perfien, 

en d- anderen Door bpzondere gerfoonen, Aldus / om het opficht over Dee: 
zetweederhande goederen te hebben / maakt men ſomtijds tee Sedres. 

Meu sedre is dan het Opperhoofd ban de Det / en heeft in zijn beftiering 
alle de goederen / die aan de Mosqueen gemaaktzijn,/ om De fclve foodaz 

nig te befteeden / als hp ’t raadfaam oozdeeld; maar eer hy aan iemand 
eenige uitdeling Doet / voorziet hy zich zelben eerſt. Awee mannen Geeft 
hp onder hem / welker bediening en magt bp na gelijk dezijneis. Den een 
Wozd Scheik-el-Selom, en Den ander Kadi genſemd / en deeze zin de gees 
nen / Die alfe geloof S-puntenfchiften / Die aber verſtootingen of berbzeehinz 
gen ban Duwelijken oordeelen / en die de Contracten en publigue Acren 
maaken. Deeze twee waardigheden ffaan ternoeming des Konings / en 
in alte De boopnaame Steden deg Aijks heeft men twee Dugdamge Ker kelijz 
ke echterg boozalleg/ wat de Wer betceft. 
In teder Mosquee iseen Pichnamaz , Die zich altijd d'eerſte derwaarts 
voegd / om het gebed te beginnen / en het volli te doen bidden / % geen hem 
alles na doet / hebbende geftadig d'oogen op hem geflaagen. 
We Moullahs zijn De Leeraars des Wets / en treihen jaarlijks een groot 

geld uit de goederen / Die aan de MRosquen gemaakt zijn / om Haar alie 
Vpdagen m Den Alkoran te leezen / en De zeibe vpoor't bolk wie te leggen. 
Den geen / Die leeſt / ſtaat ín cen ſtoel / en die uitlegt ineen andere Wat 
laeger ter flinker hand deg Leezers. Zp zijn ook gehouden De weetenſchap⸗ 
gen te leeren aan alle de geenen / die sich Daar tae Komen aanbieden. Got 
teeken ban Heiligheid dDraagen zp den groote witte Culband; hun gang ig 
el en Gun praat zeet ernſtig; niettemin is Dit alleg niet anders alg 
huichelaarp. 
Fn teder Mosquee geen Monteucli, welliers Bediening ig acht te ſlaau 

op de bouwing/ en op den dienſt van de Mosquee / en een Mouazen die 
Des morgens en des abonds boben Baneen toorn roept 5 Dat ‘er maar een 
God, en dat Mahomet fijn Propheetis, en meet andere Diergelijke dingen. 

Ih komnutotde Collegien/ Welkkede Perfianen Medrezé noemen. In 
Deeze heeft mien een groot getal ban Schoolieten/ Die zeer fober onderhou⸗ 

den wozden uit Be goederen / Die aan deeze Lollegien gemaakt zijn. Men 
geeft hen flechtd cen bloote kamer; invoegen dat 3n zich zelven ban alles 

vooz⸗ 
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boorzien moeten / Dat zp daat op Willen hebben. Zp Gebben geen bat 
Meeſter; maar fp gaan leffen neemen Daar’t hen beliefd/ nu cen by den 
Opperſte ban het Collegie/ en dan eens Weer bpeen Der andere Meeſters 
of Fegenten. Maar behalben deeze Megenten ban Collegien/ is er bpna 
een man van aanſien ín De voornaamſte Steden / Die niet eenige weeten⸗ 

fbap onderwijft our zich een groote achting te verkrijgen; Want de Pers 
fianen ffellen daar een zonderlingeeet in; ’tgeen D' oorzaak is / Datfe heel 
gelds in giften en gaben verſpillen om een menigte ban Studenten te ktijs 
gen/ die zoo beel trompetten zijn in het berbzeiden van hun geleertheid. 
Gemeene Schoolen/ Daar de Hinderen in onderweezen Worden / zijn er 

zeer veel. zier hoord men een geweldig geraas / vermits fe hun leſſen al 
temaal te gelijk ober luid leeren / wordende den geen / Die ſtil ſwijgt / daat 
over handen Meeſter geffcaft. Maar De kinderen ban goeden huize gaan 
ín deeze fchoolen niet / neemende hun Ouders Meeſters baoz hen ín huig. 
Wat de Bedienaars der Juſtitie aangaat; men heeft 'er den Divan-Be- 

gui, deden Grooten Fntendant of Opziender der Juſtitie zoo fn ’t Civil 
algin’tErimineelig, Wp houd fijn kamer in Den Ali-Kapi, of ín deg Vas 
nings Buig / laatende zijn MRajefteft zich daar beelt ds bj binden. t Is 
boo? deezen Officier / Die bam een zeer groot aanzien is / Dat alle de Crime 
neele falen Des Nijks beroepen moeten worden / en hpis't / diet proceg 
Ber Kansen der andere Bzooten van Perfien maakt. 4 
Den Deroga is by na gelijk den Lieutenant Crimineel in Vrankrijk, en 

men apgelleerd ban fijn bonníig aan den Divan-Begui, gelijk aan’t Op: 
pechoofd der Juſtitie. Deeſen Deroga heeft het oog op De Dieberpen / ges 
begten/ en doadflagen / en doet daar recht ober. 't Behoord ook tot fijn 
Bediening alle openbare huizen van debauche of angetegeltheid te beletten; 
en wanneer hp daar iemand op bebind/ heeft bp macht om hem op tweez 
derhande manieren te ftraffen/ te Weeten/ met ffok-flagen/ of met een 
geld-boete; maar gemeenlijk gebruikt hp de laatste ſtraf / alg fijn vekening 
daar beter bp bindende. ke | 
In de Beken-kamer heeft men beel Officiers. Alle de boeken en regi⸗ 

ſters gaan door hun handen / en inzonderheid de papieren/ Die D inkom 
ften en Domeinen des Ronings betreffen ; ‘Want het meefte land han 
gantſch Perfien behooꝛd den Honing toe) en Wozd Get zelbe aan berfcheidez 
ne particulieren berpagt. Daar en boven trekt den Honing groote inkom⸗ 
ften uit De koopmanfchappen / die ſwaare tollen en vechten moeten betalen, _ 
Bander-Abaſſi alleen / "tgeen de naafte haven aan Ormus is / Haar men — 
zich in fcheept om na Indien te trekken / bzengt op't minft alle jaren omtrent 
twintig Duizend Tomans aan den hHoning op. Dd’ Engelfchen behoorden 
Daar de helft ban te hebben / bolgens het traktaat / ’tgeen fp met den 
Grooten Cha-Abasmaakten / tegens het leenen ban hun ſchepeñ / en boor 
dat fp hem bpgeftaan hadden in Ormus ban De Poztugeezen te neemen ; 
maat gelijk d Engelfchen ín Deefe landen tegenwoordig wak zijn / bernoe⸗ 
gen ſp zich met *cgeen men hen geeft/ ’t Welk naauwelijkg acht honderd 
Camans in’tjaar beloopt / en noch moeten fp de helft ban deeze acht bon: 

erd 
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derd Tomans aan d’ Officiers wel laten ballen / om d andere Belft te keijs 
gen/ en een quitantie geeben/ eben of ſy de gantfche fam genooten hadden ; 
andergzoudenfenietg krijgen, _Behalben deeze gelden / komen’er noch 
anderen fn des Konings Schat-kiften/ Welke men treſit uit d' Ambachts 
lieden / &c.; inboegen dater berfcheidene Officieren van nooden zijn / om 
dít alles zonder verwarring te verrichten. 
_’k Zal bande darde Staat hiet nietg zeggen ; want / dewijl be zele niet 
en beftaat alg uit Booplteden / Landwerks-lieden/ en Diergelijk flag ban 
bolk/ en bat men Die de gantfche weereld Daoz heeft / dunkt het mp niet no⸗ 
dig andere dingen / daat den Leezer mogelijk meer Beter behagen in zal 
ſcheppen / daar om uit te ftellen. 

ZESTIENDE HOOFD-STUK. 

Zeden en Gewoonten der Perfiaanen, Vreemde manier 
van naamenaan hun Kinderente geeven. Almanak der 
Perfiaanen , en hoe veel geloofs zy daar aan geeven. 
Verfcheidene wijzen van Voorzeggingen. Eeden der 
Perfiaanen. Gefchenken des Konings aan de Gouver- 
neurs der Provincien , en hoedanig die ontfangen wor- 
den. Behendigheid der Perfiaantche Goochelaars, en 
Koorde-danfers. _Bygeloovigheid der Perftaanen, en 
hun veelvoudig gebruik der Baden, Kleedinge der Per- 
fiaanfche Vrouwen, en macht der Mannen over de zel- 
ven, &c. 

E zeden en gewoonten der volkeren volgen gemeenlijk hun Keligie 
_J of Godsdienft. De Perſianen houden de naam ban hun geflacht 

ntet ; maar om sich te onderfcheiden / en wanneer fp iemand noemen wil⸗ 
len / zeggen ſy / zulkeen den zoon van zoodanig een. Als men een kind 

Vreemde 
zalbefnijbenenden naam geven / fchzöen fp’et drie of bier op bpzondere =2 nier der 

briefjens / ende felbe heen en weer gehutſeld hebbende / doen (per dao? een Perfiaanen 
Klein kind een uit trekken / bolgeng uitwyſen ban ’t welke ben naam gegez van naamen 

hua ben word · ¶ Wat de beſnjding belangd / zp hebben geen bafte tjd Daar toe anderen re 
gelijkt d'andere IPabhometanen ; alleenljk houden zu gemeenlijk die ge⸗ geeven. 
woonte / dat ze de Einderen zeer fong laten beſnhden / op dat fe te minder 
gijn mogen hebben. Den meeften hoog * VPꝛouwen / die — 
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zijn / eeten’t geenop/ Hat men Daar ban afſnhd / ge Bord 

B is a hen De —* t openen. — Bon Baere ers gs 
e Perfianen zijn in't algemeen zeer geneigd tot het toekom * 

ten / en houden de Starrekijkers boo, bodstuatige Bersonthasiën hea voe 

lk @zakelen of God-fpraken/ caad bzagende. Den Úoning heeft ’er al: 
tijd dte of bier bp zijn Perſoon om hem zon geluk of ongeluk te voorzeg⸗ 
gen. sen verkoopt alle jaren in Perfien den Almanak welke Takuim gez 
noemd wo2d. Deeze behelsd delangteen breedte der Planeeten / der zele 
ber conjunctien en oppoficten / en andere Diergelijke Dingen / en is bol ban 
boozfeggingen wegens oozloogen / fiekten / dDuucentijden / en 300 boost 
Daar en boben beteekend hp be tijden / in De welken het goed 18 zich in * 
nieuw te kleeden / telaaten/ ’tlichaamte zinderen / retzen / en meer din: 
gen ban Dienatuur. Aan deezen Takuim geeben zp een holkomen geloof / 
en die er een ban beftoomen kan (want ze zijn ’er 300 gemeen uiet alg ín Eu- 
ropa» vermits men ’er geen DBeukkerpen beeft) beftiecd zich in alteg volgens — 
deg zelfg regelen. . Onderen/ om te weeten of een zaak hen gelukken zal of 
niet / gaan bp een Leeraar des Wets / en bidden hem den Alkoran t° ope⸗ 
nen / ombentezeggen/ welk het gebolg daat Lan zal weezen. Deezen 
Leeraar opend het boekt / terwijl hp eenige onbekende wooden ſpreckt / en 

zoo Ip tet eerſte opflag beveftigende geboden bind / zeid hp / Dat d' onder: 
neeming een gelukkigen uitflag zal hebben ; maat bind hp 'et ontkennende / 

ekennA nde; Want de helft van de tij Eid antiees uit. 5 n de tijd ballen de dingen 

Daar en boven hebben zp den Ramlé, ’t geeneen ſoort Ban waarſeggen 
is dooz ſtippen bp eben en oneben gezet / gelijk alg Dobbel-fteenen/ en ban 
Deezen handel ouden de Rammals winkel ; trachtende met Dit wa 
De luiden ’t geld uit de beurstelokken. Zoo zpeentg bolk ban — 
komen / hebben zp luiden / Die met de hand toegeflooten in De winkel trees 
Ben/ en Ben Rammal zagen / of hp wel zeggen kan/ Wat ze in de hand 
hebben. Bier opfchiet het nieuwsgierige bolkt gemeenlijk toe/ en den Ram- 
mal houd zieh geweldig bezig/werpende berfcheidbene malen met deeze teerlin⸗ 
gen / daar / gelijk ik gezegt heb / deefe evene en onebene fiippen op geteez 
kend (laan. Als 'er nu bolkg genoeg nafijn fin is / feid hp ban punt tot 
nd * aken inde * eeen deefe fich gelaatende Daarge: 

et te zijn rwelit Doo2 fijn î ongoing. 3 o2 ſyn voorbeeld d onnoſelen 

och hebben fpden Faal, ’t geen ig / een boekt’ openen / em door debe⸗ 
ne of onebene getalen geluk of ongeluk te weeten. Wat d’ —— 
Deꝛoomen belangd/ den Nitlegger zijnde gaan zitten / zeid De toekomende 
zaken op zoodamg een manier / Die hem beft met de doom aber een dunkt te 
komen. ®p heeft een groot boek boor sich leggen/ t geen bol van albderz 
hande wonderlijke poftuuren is / waar in bp d' onnozele heden zodanige 
Bingen wijft/. die obereenkomſt hebben mer de Benkbeelden / Die hen ín den 
dzoom te beogen gekomen zijn. Aldus steht hp iets door De hoop / welke 
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hp hen geeft / Dat hy hen ongetwijfeld booszeggen zal/ ’ geen hen zal gez 
beuren. Deeze bedriegers onthouden zich gemeenljk omtrent Heg Ha: 
nings Paleis / bermitg Deleeggangerg daar alle bagen bergaderen. En 
ook omtrent deu weg / Die na Zulfa leid /Daar fe de boozbpgangerg dooz hun 
guichelerpen in'tnetzoekentektijgen. 
De Perfiaanen zijn meeftendeel zeer geneigd tot vuile woorden / en fchelb- 

redenen / en wanneer twee mannen ín gefchilvaaken/ zullen ze malkander 
gelden met buiften / waar doorgaans / gelijk De wijven/ met fchelden te 
Keer gaan; maar men hoogd nooit eenige laſteringen tegen God uit hun 
mond komen ; en 300 ze bp Bod Goazen vloeken / of dat ſich iemand aan 
den duivel geeft/ gelijk die ban Europa gemeenlijkt boor een gewoonte heb⸗ 
ben / seggen fp meteen groote verbaasdheid; die man moet zor weezen , 
dat hy zich aan den duivel geeft, en van’ Paradys afſtaat. Als ſpy eenzaak reden der 
bevelingen willen / zijn al hun eeden / by 't geliefdehoofd des Konings, en Perfiaazen 
by den geeft van den Propheet, zijnde Deze twee eden ban een gewigt. 
Dan natuure zijn zy altemaal fee bebeingd/ en geoote bleperg/ en foe: 

ken doo? alderhande middelen eeníge achting te berkrijgen ; Want zy heb⸗ 
ben geen grooter Deoef beid / alg dat ze onbekend moeten leeven. Geweldig 
gaacne ontfangen/ en boen fp gefchenken / en inſonderheid de Grooten 
Zoo men een gefchenk aan den Koning wilboen/ laat men ’t waardeeren / 
en volgens Deeze waardeecing mot men tien ten honderd in geld aan der 
Gꝛooten · Deurwaarder fenden / en bf ten honderd aan zijn Tieutenant. 
Dit ig een vecht / ’ geen Den Honing hen bergunt Heeft / en foo men ’t Hem 
met gemak nieten geeft / Doet hy fic met geweld betaalen/ gelijk ik daar 
een voorbeeld han gefien heb ín een Afgeſant ban de Hollandſche Maat: 
fchappp/ Die deefe tien en bijf ten honderd niet betaalen wilde. | 
Den overdaad en onmaatige koften gaan ín Perfien geweldig ín ſwang / 
en men fiet geen Peer ban aanfien / welkers Paarden niet met goud en fil: 
et opgefchikt zijn / en Die met een menigte ban Puiggenooter: heeft Waar 
kan De namen en bedientugen geëvenaard zijn na die ban deg Tonings 

ig, 
‚ Zp hebben cen gewoonte ban elkander op alle Hoogtijden te Befoeken / 
om den een den ander een gelukkige Boogtijdte wenfchen. De vermogen: 
fte houden fich tn huis / om de bezoektngen der geenen af te wachten / Die 
minder alg fp zijn. Bervolgens flijgen fp te paard/en gaan Deeze beſoekin⸗ 

‚gen weer afleggen. De Hovelingen berbolgen beefe befoehingen 't gantfche 
jaar do02/ engaan bp de grootfte Heeren / blijvende foa lang in den Divan. 
of de Zaal / tot Dat fe wit den Haram komen / Daar hun Beouwen zijn. 
Wanneer Heeze Weeren in De Zaal treeden/ neigen za met het hoofd / leq” 
gende inmiddels de hand op de borft / om't gefelfchap te groeten / ’t geen 

| hen berwacht. Na eenige plichtgpleegingen Klimmen 3p te paard / ge: 
bolgd ban De geenen Die hen zijn komen befoeken / en die hen tot bp den La: 
níng bergefelfchappen / om door hun gunft en voorſpreeking eenige genade 
van den felbe te berkrijgen, De genaden of gunft-bewijfingen / welke 
Den Honing gemeenlijk aan zodanige — Doet / zijn hen ban fijner — 
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Gefchenken te ſtuuren aan een Kan of Gouberneut ban een Przobincie / om den zelbe ver 
des Konings vogel of Ben Kalaat, Welke zijn Majeſteit hema bereerd/ te beengen/ met 
verneursder Bevel ban aan den Bzenger een redelijke ſomme gelds te geeven. Den Kan 
Provincien ; ontfangt Dit gefchenk gelijk een onmaardeertipke chat / hoe mel’tden mee⸗ 
en hoedanig (fen tíjd nier beel waard is / en aan Den Beenger ’t bebolene geld gevende, 
gen worden, Doet hy hem daar en Boten noch een gefchenk / en betoond hem zoo beel tee: 

kenen / alg’ mogelijk is / bande blijdfchap/ Welke hp geboeld ober in des 
Honings geheugenig te zijn. regerend 

Den Goning ffuurd menigmaalen aan De Gouverneurs der Pzovincien / 
tot teeken ban eer en goedwilſigheid / een vijkelpk kleed /-’t geen men Kalaar 
noemd. Deezen Kalaar, Waat van ik hier boo? nach eens geſprooken heb / 
en’t geen ik hier ter plaatfe den ALeezer bolkomentltjk Wil afbeelden, is een 
kleed op De Perfiaanfche manier gemeenlijk mer goud en zilver doorwee⸗ 
hen. t Diend den Gouberneurs / om hun macht te vergrooten / en hen 
meer gezags ober het bolk te geeben/ 't welk hun Kan ban Den Honing bez 
mind ziende/ deg te meer breed en eerbiedigheids boor den zele heeft. Man: 
neer deeze gunft-betijfen achterblijven / Wweeten de Gouverneurs die te ver⸗ 
Werben doo, middel Gan gefchenken / welke zp aan des thonings Bunte: 
lingenen aan de Bzooten van t Hof doen. 
Den Kan verwittigd zijnde Dat hem den Kalaat tee zal komen / gaat uit 
de Stad / gevolgd ban alte zijn Officiers / en de voornaamſten des plaats / 
met den groatften hoopt deg volk. Ook moeten sich hier bp vinden alte de: 
Danſers / metde Trompetters Eromme-flagers / en andere Speellie⸗ 
Den. De Bpeenkomſtplaats is gemeenlijk in een luft-bof cen mijl of twee 
bande Stad / daar hem den Gezant deg Konings / die den Kalaat bzengt / 
berwacht. Zoo haaft den Gouverneur hem m t gezicht krijgt / maakt - 
hp een zeet Diepe eerbiedigheid / en Doet een gebed boo? den Koning / danz 
kende God ober dat den Honing bemin zyn geheugenis heeft. Thans 
trekt hp den Kalaat aan/ enig deezen Kalaat, welke den Koning ſtuurd⸗ 
volgens deg Gouverneurs hoedanigheid, want aan fommigen ſtuurd hp 
alleenlijk den rok ; aan anderen den rok en den mantel; aan anderen weer / 
behalven den rok en den mantel, de gordel en Den tulband; maar 300 't een 
der Graotften des Aijks is / zend hy hem ook den Sabelen den Ponfaard. 
anneer d° Ambaſſadeurs den Kalaar ontfangen /_ontftaat 'er Dikwilg 
groote twiſt; want men handeld ze volgens de plaats / daar ze ban Daan 
komen / en zoa den Ambaffadeur niet ban een groot Ping komt / wilmen 
hem den Dabelen den Ponjaard niet geeben. Wan eenigen geeft men deit 
Ponjaard zonder den Sabel; en aan anderen den Sabel zonder den Pons 
Jard / en zijn deeze twee ſtukken gemeenlijk met kaftelijke gefteenten bezet. 
Den Kannumet deezen Kalaat bekleed zijnde treed met al het bolf weer ín de 
Stad/ gaat verbolgens na des Konings Huis (want in ieder Stad heeft 
men ereen) huft de ſtylen ban De deur / en Doet aldaar eenige gebeden boo: 
bet welbaaren ban Ben perfoon deg Tronings. Hier na keerd hp meerne 
zijn Paleig/ Baar een groot maal ondertuſſchen gereed is gemaakt / too⸗ 
nende deezen Kalaar aan alle de geenen / die hem komen zeggen / Mouba- 
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rek Bachet, Dat s te zeggen / gezegenden vaneen goed voorteeken moet 
ditzijn. 667 5 wida 

“poeh de Perſiaanen / noch alie d' Pofterfche Bolkeren / Weeten wat 
wandelen ig / gelijk wp doen / en zp konnen zich niet genoeg berwonderen 
per ang in een ruin of andere plaatste zien gaan / en berbolgeng weder ter 
plaatfe keeren / rn hij ban baan gingen / en Dit aldug een uur twee 
gf deie bervolgen: Syp daar en tegen Doen een capijt fpzepen op de vermaa⸗ 
Kelijkfte plaats banden tuin / om daarop tegaauzitten/ en de groentete 
befchouwen: Zoo zp ondertuſſchen eens opſtaan / ſulks gefchicd niet / alg 
em eentge vzuchten te plukken / daat zy bau eeten Willen; want zp maken 
er heel meer ſtaats af als zy ze zelfg plukken / alzoo zp hiet gaarne iets ee⸗ 
ten/ t geen gehandeld ißs.. DEN 
De Nannen danſen un Perfienmiet ; want het zou hen boor een groote 

fchande gerekend woeden. … Alleenlijk word deeze oeffening gedaan Lan De 
Hoeren / Welke mien op de maaltijden ontbied. Deeze weeten de wonder: 
likte poftuuren Des weerelds te maken / om het gezelfchap te verheugen. 
Zn hebben ook Gaochelaarg / bie boo? 9’ onzen geenzing behoeben te Wijz 
ken; want daar de laatften zich van Kleine dingetjes gelijk alg koopen on: perenaig- 
Der hun bekers dienen / hebik de JPerfiaanfche Goochelaars groote hoen: heia der Per- 
der eperen sten gebruikken / daar zp zoo behendig mee wiſten om te gaan / ——— 
dat Get aldergaauwſte oog daat in bedroogen zoude worden· Wun Hoor: Krone 
-Dedanfers gaand’ onzen oak berteboven. 'k Heb berfcheidene maalen qe: daaters, 
zien/dat ze een touw boen aan een toozn baft maakten/daar 3e niet alleen/ 
battende het touw tuſſchen de groote en De nebengftaande toon / open tugs 
gewaarts weer afliepen; maar ik heb dit ook zien doen / met een kind van 
tien jaaren op de ſchouders / 't welk hen om den hals baft hield / hebbende 
níet anderg om zich int gewigt te houden / algeen ſtok / waar ban DY einden 
met loot of paer beflagen waren. „Dat noch meet te berwonderen ig / is 
dat ik Dit door een Jongman Bon omtrent twintig faren zondee ſtok heb zien 
—— se dg alleenigk beide d' armen uit / welke hem boog alte tegen⸗ 

wigt dienden. | 
De bygeloovigheid heecfcht onder de Perſianen zoa veel en meer al onz 

derde Turken. Albozens hun gebed te doen / zijn fp gehouden zich te waf- 
fchen/ waar toe fp in ieder huig een groote vierkantige water-bak Gebben / 
waar ban het water dooz het ſtil ſtaan gemeenlk bol wurmen is/ vermits 
men op beel plaatfen ban Perfien 't zelbe in geen groote oberbloed heeft. In 
dit water fleeken fp ’t hoofd / waſſchen den mond / en bryven ſer zich ’t aan: 
gezigt mee; en wanneer men hen hun builigheid hier in voorhoud / ant⸗ 
Woorden ſy / Dat dit water in een genoegfame menigte is tot de refniging; 
want het moet bier boeten hoog in deeze bakhenzijn ; maar wat de loopen: ADE: 
de wateren belangd / hoe ondieg die ooh zyn / konnen ze bolftaan om hen IN Lr E: 
te reinigen / entot bidden bekwaam te maaken / grondende zich Daat ín saanen, en 
op deezen regel Van MahometsWet/ Dat / zoo den Pichkil, Dat's te zeggen hun veel 

De zemels dze / vloeide / dezelde tot de reiniging zoudekonnen bolftaan. LLS ET 
Ze hebben noch een andere ſoort ee old inggelijfkg boog de Wet Baden, — 
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gebeoden / welke is wanneer ze hun Bzouwen bekend hebben / na ’ bad 
te gaan; en men heeft 'er / die bpgeloovig genoeg zn om ’er twee of Drie 
maalen op een dag te gaan. Deeze baden zijn kamers / Die ban alle Kans 
ten geflaoten zijn / en geen ander licht als Door het getwelffel ontfangen / 
baar eenige vonde glazen {n zijn. Wanneer het water Warm gemaakt is / 
flimt een hmecht ban het bad op het dak / en blaaft op den hoom/ omde geez 
nen / die zich baden willen te waarfchauwen. Zoo een Perfiaan of cer: 
andere Mahometaan daar in acht dagen niet geweeft Was / zou hp een onz 
ldelijke jeukte over fijn gantfche lichaam gevoelen / 't Welk komt ban dat 
bun fweet-gaten/ Die be herte van het bad te boozen geopend had / zich ko: 
mende te fluiten/ de dampen des lichaams niet meer door deeze zel be ſweet · 
gaten konnen uitwazemen. d' Oder is / dat de mannen ban deg mor: 
geng al heel vroeg tat twee vuren na Zonnen opgang in deeze baden gaan / 
na welke thdt het hen verbooden is zich derwaarts te berboegen ; maar 
wat de luiden ban middelen belangd / Die Gebben altemaal baden ín hun 
huisen. Cwee uuren na datde mannen uit het bad zijn gegaan / gaan ’er 
De Prouwen in. Wanden ingang ig de plaatg / daar zich een teder ontkleed / 
waar na men na binnen treed. Zosiemand geen doek Geeft om te bedek: 
Ken / 'tgeen de ſchaamte niet toeftaat te toonen / eend men ’er hem een / 
waar na men hem warm water ober De ſchouders ſtoꝛt. Bervolgens komt 
er een knegt/ of / 3o03ich de brouwen baaden/ een vꝛouwspetſoon / Die 
hem met een grobe doek alle De butligheid ban het lichaam afbrijft. Chang 
werpt hp zich in het warme bad/ Daar hp aich zoo lang remigd alg ’t hem 

- goeddunkr. Gelyk nu alderhande lieden in Deeze baden gaan / en Dat ze 
zich Den een bp den ander waſſchen / gebeurd het menigmaal Dat men’er 
eenige kwaadaardige vuiligheid obergaard / gelijk ik Daar een boozbeeld 
ban gezien heb in twee Perſiaauen / die nooit / Volgend een waarichijnelijs 
ke bekentenig / met eenig onzuiver menfch hadden te Doen gehad. EL 
n Zounuobertreeden tot De kleeding der JPerfiaanen ; maar vermits tops 
zein Europa hedensdaags genoeg zien / en dat zy de zelve kleeding ook daat 
gebruiken / oordeelik / dat deeze moeite onnoodig zoude zijn / voor zoo Heel 
bet man-belk betreft ; maar de vꝛouwen nooit of zeer zelden ín andere plaa: 
fen komende / zal ik den Heezer hiet Der zelver kleeding gaan Befcheiben. 
De Bouwen gaan in Perfien zeef paachtig gekleed / doch hun kleeding 

ig niet afgezonderd in cen bovenſte en cen onderſte / of lijben en rokken / get 
lijft menin Europa dzaagt; maar is bpna geltjk Die der mannen. - Pan 

Kleeding oogen igderokopen/ en komt niet berder / als tot midden op De kuiten: 
— Hun gordel/ of hleed/ 't geen De mannen om 'tlichaam winden / ig niet 

died) geflooten; maar hangt flechtg logjes bp’clijf neer. De mouwen komen 
tot aan de hand / en fluiten daar zeereng. Opt hoofd dzaagen ze een Klein 
hoog bennetje/ ban zoodanig een fatſoen als de hoeden / welke men placht 
te dragen / uitgenomen Dat deeze bonnetjes geen canden Gebben / en bofs 

gens hun ftaat of middelen met gefteenten bercterd zijn. Dan deeze bonnet 
flingerd fammigen een zijdene fluper ban achteren af / 't geen met het hair / 
t welk hen met tuiten langs de ſc houderen ſwierd / een aangenaam ra 
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werp boo? het gezicht maakt. Zp draagen / gelijk De mannen / een on: 
der-bzoekt / welkehen tot d'enklaauwen toe komt / enzijn ook hun fchoez 
neu niet verſchillende ban Die der mannen/ hoewelze met meerder vecht mui⸗ 
fen genoemd mochten worden ; Want ze zijn Dan zoodanig een maakfel alg 
de m̃uilen / welke de bꝛonwen bp ong draagen / uitgezonderd dat ze cen 
klein pzertje onder de biel hebben. — 
Men heeft in Perfien zeer beel Schoone Pꝛouwen / zoo geelachtigen alg 

blanken; tant geljk men er ban alle Kanten ban Deenen en d' anderen 
brengt / kiezen de geenen / Die daar de Koopluiden ban zijn / de ſchoon⸗ 
fien Die ze Vinden konnen. … De blanken komen ban Poolen, Muskovic, 
Cirkaſſie, Mengrelie „ Georgie, en ban de Frontieren ban Groot Tarta- 
rye. De geelagtigen haald men uit ve Landen Ban den Grooten Mogol, 
en uit die deg Konings ban Golkonda , en deg Honings ban Vizapour. Wat 
de fwarten belangd / Waar ban men er ook een menigte in Perfien heeft / 
Die komen ban de kant ban Melinde, en bande Roode Zee. 
De vꝛouwen in Perfien laaten zich niet zien / aan wie 't ooh zoude mogen 
weezen / alg alleen aan bun mannen, Wanneer ze in D-openbaare baden 
gaan/ ‘tgeen niet gedaan word alg ban De geringer flag / Bedekt hen een 
groote fluper ban’t hoefd af tot De boeten toe/ en Daar zijn maar twee gaat: 
jeg / ter plaatfe daar d' oogen flaan/ Daar ze doo? zien om De weg te konnen 
gebzuiken. In huig bemaoepen zp zich nergeng mee / zelf niet met de huig- 
houding; ook eeten 3p nooit met hun mannen / Wanneer ‘er maat iemand 
han butten inkomt. Aldus ſtaat alleg ter befchikking ban den man / en 
zijn de vꝛouwen geen meeftereffen / maat eer flaabinnen. ’t Meeſte gedeels 
te tan den dag bzengen zy door met Tabak op berfcheidene manieren te gez 
bzuiken; want zy Kannen ín hun gebangenig geen ander vermaak hebben, 
Zoo haaft een dochter getrouwd ig / beeft ze geen anderen ommegang / als 
met haar Dienftmaagden/ of haar GBelubden ; en de brouwen ban Staat 
zijnde geenen / Die ’t naauwſt bewaard woꝛden. Hoe hooger een man in 
waardigheid berheben is / of hoe hp meer rijkdommen bezit / hoe hj cen 
grooter getal ban brouwen cn ffaaben zal onderhouden ; want de JDerftanen —— 
hebben gaarne dat een ieder hun macht en gezag behend3p; en ober deeze pare 
brouwen hebben zp zulk een bolkomene Geerfchappp/ dat 3e in hun tegen: over hun 
woosdigheid malkander geen kwaad opzigt durven geeben. Vrouwen, 

Alen heeft tweeder hande Belubden tat de bewaaring der Sultaanen/en 
PBꝛouwen van groote Weeren, d’ Benen zijn blank / doch Heeze komen niet 
bj de Brouwen / maar zijn alleenlĳk gefteld tot de betwaaring deg eerſte inz 
gangs vanden Haram ; D’ anderen zyn wart / lelijk ban aangesigt/ en 
tot den buik roe gelubd/ gelijk ook d'eerſten zijn ; want in Peren gebruikt 
men geen Belubden / die maar iets mannelhkg overgehouden Hebben. 
Deeze laatſten zijn't/ Dfe’t binnenft van den Haram bewaaren. Zoo cen 
DBꝛouw ban Staat navdzaakelijk uit moet Weezen/ gaan ’ec verſcheidene 
Gelubden boozen achter / met groote ftokken / om cen pder te doen wijs 
hen. anneer des Vroningg Droutwen te Landewaart zijn om zich te ber: 
duftigen/ moet men zich Wachten ban op een mijl of twee Die plaats ze en 
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deren ; om Gier kan verwittigd te zijn / trekt ’er een menigte ban blanke Gez 
Tubden vooz uit / Diede tijding daat ban beengen ; Want de ſwarte Gelub⸗ 
Den blijben altijd tat bewaaring der Drouwen / en worden zeer zelden tot ee⸗ 
nige andere dienften gebzuißt. Doo t kam te gebeuren / dat iemand na 
deeze waarfchouwing / 't3pflaapende of Waakende / omtrent de plaatg 
gebonden wierd / Daar des Konings Douwen zijn / zou bpterftond/ zon: 
Der eenige mantere ban vechtgbozdering/ aan ftukken gehakt / of op eeníz 
ge andere wzeeder manier am hals gebracht worden, gelijk uit het volgende 

Gruwelijke boogbeeld wel af te meeten ig.Cha-Abas den tweede zekere tijd met zijn Dzous 
wreedheid mente Tandewaart getrokken zijnde / caakte een Der geenen / Die De tenten 
Gelubden Dad helpen opzechten / vermoeid zijnde door den weg en door den arbeid / ba 

ongeluk onder een Deezer tenten inflaap. Kozt Gier op deg Vioningg Derou: 
wen Daar gekomen zijnde / en deezen campzalige in 't oog gekreegen heb: 
Bende / gaven uit verbaasdheid een geweldige fchzeeuw. Cerſtond ſchooten 
De Gelubden toe / en / zonder hem eeng den thd te geeben ban ter deeg t'onts 
waaken/ wonden zp hemin’t kleed / daar hu op lag / en begroeven hem 
alzoa leebendig ; ober welke daad / gelijk ober een teeken ban genegentheid 
tot hun Meeſter / zp ban den Koning begiftigd wierden. … MIS deeze Dou: 
wen door een Boeptrekken/ al was t ook in't midden ban de winter / er 
zelfs bp nacht / moeten alle de mannen / zoo haaſt zy hier van verwittigd 
zijn/ ten bedde uit / omzich zoolang aaneen kant te houden / tot dat ze ten 
ed met alle hun gevolg twee of deie mijlen berder zijn getrok⸗ 
en. 10 J— zin trails k 
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ZEVENTIENDE HOOFD -STUK. 

Vreemde manier van Erven en van Huwelijken. Hoedanig 
dꝰ Echt·ſcheidingen in Perfien verricht worden, _Rouw- 
klagten over Dooden, en wijzevan begraaven., Won- 
derlijke gebaarden der Moulhas, als zy de lijken nahet 
Kerkhof verzellen. Gedaante der Perfiaanfche Graven, 
Vreemd gevoelen der Perfiaanea omtrent de Dooden , 
d' Opftandiging, &c. 

At de Buwelijken der Perfiaanen belangd / d' Ouders zijn gewoon 
hun kinderen zeer vzoeg en omtrent d' ouderdom ban negen of ticn 

faarent’ ondertrouwen. DeWet ban Mahomet ffaat hen niet toe meer 
als bier wettige Brouwen te neemen / welke zp Nekha noemen; maar daar 
zijner anderen / Amoutha gebeeten / Dat ’& te zeggen Huur-wijven, en 
ban deezen mogen zu ‘er zoo Heel neemen / alg zp voeden konnen / en boor 
300 beel cijds alg’t hen beliefd / 't geen met kennig ban Den Becbrer toegaat. 
@oft konnen zp de Slaavinnen / Welke zp koopen / gebruiken / en worden 
De kinderen / zoo band’ eenen als han d' anderen voor wetrig gehouden /en vs 
etben gelykerhand / zonder Dat 'er Van oudſte of jongſte gefprookken Word ; manier vaa 
maar twee Dochters trekken maar zoo beel alg een Zoon. Wanneer De ervea. 
tijd der Bꝛouwen / Die ze te huur genomen hebben / verſtreeken 18 / ſtuurd 
den man / 300 hy ze niet langer houden wil / wederom / en zijn zp als dan 
gehouden zich beertig dagen han alle bleefchelijke gemeenfchap te onthou: 
Den / om te zien of ze ook fwanger zijn. 
Den Jan geeft aande Brouwen/ welke hy trouwd / cen Beuidſchat / 

opsíjn goederen betekend / en ſtuurd hen geld en floffen om zich te kleeden. „2 Heve- 
De Dochters ſtuuren ‘erook inggeljkg aan de Mannen / maar wemig/ °°° 
en alleg door tuſſchenkomſt ban deeze of geene bedaagde Proumen; want 

detwee partpen hebben malkander nooit boor heen gezien. De Bꝛuilofts⸗ 
dag gekomen zijnde / ffuucd men op ’t geluid ban trompetten en trommels 
_ eenige Paarden of Mannen / die gelaaden zijn met Wleederen bande Bzuid/ — 
ten huize banden Bzuidegom / tgeen Dikwilg uit een pdele roemzucht gez 

ſchiet / en meeftentijd zoo veel miet te beduiden heeft/ alg het wel ſchynt. 
De Burd word te boet geleid / gevolgd ban berfcheidene B2ouwen met ont: 
fteekene Was-Haarfen in hun Handen ; voor aan gaan cenige trommelflaz 
gers enandere Dpeellieden. Wan het be gekomen zijnde van Den ai 
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Die haar Man zalzijn/ Houd Ip Be deur geflaoten/ ín gebral hu / om dek 
Dochterg Ouders in het Huwelijk te Doen betwilligen/ ven grooter Bruids 
fchat belooft beeft / alg hp kau of wilgeeven.  Eetftondhloptmen ; waar 
op hp te kennen geeft / dat hp de Dochter tot Die peijs niet en begeerd ; maar 
eindelijk / naeenige Woorden over en weer / overeengekomen zijnde / tree - 
de Bruid binnen met de Prouwen / Die haat berzellen / en alle de Bloed: 
berwanten. Thans leeft een Moulha de voorwaarden deg Buwelgks / 
waar na de Bruid en alle De Bzouwen met haar ín’t binnenfte ban’t huig im 
eenige Hoe gaan; want de mannen en brouwen eeten ieder tn een bpzon- 
dere plaatg. b | 

Dit ig het alles / dat op den trouw· dag gedaan word ; maar de bolgen: 
den ballen niet altijd zoo aangenaam / en’t gebeurd menigmaal / dat de 

Eche-fchei- twee partpen wel haaft ín kwaad verftand caaken; in welken gebalie/ en 
dingen. Wanneer deman de Grout kwalijk handeld / De vrouw / Die d' echt · ſchei⸗ 

Ding berzoekt/ te gelijk ook om Get beloofde Huwelhks· goed fpzeeht ‚ maat 
gemeenlijk word dit ban den man geweigerd / onaangezten welke weige: 
ring de vrouw bp haar verzoek blijbende/ Word ze dikwils noch arger ge: 
handeld / en daar daor genoodzaakt tegen hem tezeggen/ Dat hp haar 
maat gaan zal laaten/ en dat ze mets van bembegeerd. Diet op gaan zp 
te faamennaden Kaziof Cheic-lesloum, Dieden Leeraar deg Wets ig / in 
welkerd tegenwaordigheid zp malkander verlaaten / blijvende vervolgens 
eenieder weer zoo bzp alg boozheen. Volgens hun Wet konnen zp Dit drie 
maaten doen ; maar na Heeze Drie maalen mag den vrouw niet teer bp den 
man keeren / ten minften zoo ban te boozen / indien hy haar boor de biede: 
maal weer aan tilde neemen / een ander haar niet en trouwde /-en vervol⸗ 
gens berftiet. é hr ts 
Puis mp nach overig eenige aanmerkingen te doen wegens het ſterben 

Rouw-klaz- en begtaahen der Per ſiganen. De gewoonte is / Wanneer den zieke gebaat 
ET en Van’ leeven Loopt / verſcheidene buucen bohen op het dak ban 't huis t onts 

aniere van ſteeken / om De buuren te verwittigen / Dat zp God Looe hem bidden zullen. 
Begraven. Als hy nu home te ftecben/ Weergalmd Get gantfche huig ban 't ſchreruwen 

enkrijten/ inzonderheid det vrouwen / die zich 't hair uitt hoofd trekken / 
en zulfie wonderlijke goftuuren maaken / datmen zeggen zou / dat ze met 
den Buivelbezeten waaren. Onder dit Schreeuwen en klaagen doen ze lan⸗ 
ge bertoogen van alle deg oberleedeneng braabe hoedanigheden / waar na 
fp v elfteng meer afgrijfeljk aan’t gillentpen. Hier na gaat menbpden Ka- 
zi, om hem te beriwittigen/ Dat zoodanig een geſtorven is Waar op den 
Kazi antiwaozd aan den geen / Die hem deeze tfjding beengt Serchouma fa- 
lamet-bacher, Dat ’Ste zeggen / dat u hoofdin veiligheid zy, Ondertuſ⸗ 
fchen neemt hy zijn zegel / en zegeld de beclof-brief aan den Mourderchour „ 
welke den geen is Dre De dooden Wafcht/ om Het lichaam uit den huiſe te 
haalen / en het zelbe te gaan waffchen ineen huis / 't geen ten deezen einde 
Dicht bp eenig loopend water geſtigt is. Mier na fret men een menigte van 
Moulhas komen met De Paanen ban de Mosquee / wellie lange fokken gez 
Tijk alg pieken zjjn / aan welker einden men beeede pſere en latoene plaaten, 

hegt / 



Eduward Melton door Perfien en Turkyen. 355 

gegt/ die zoa bun en ſwak zhn / dat fe op De minfte beweeging gelijk als 
zijde of iets Diergelijkg buigen. KRondom deeze ſtokſien is ook eenig tafzaf 
gewonden / even gelijk men onze baandelg opꝛold. Deeze Moulhas toes ende 
pen luidgkeelg Alla, Alla, Alla, niet anders herhaalende/ en nu op den 
eenen en dan op den anderen boet danzende ; en / vermits de geenen / Die’ omeren: a- 
luidſt ſchrꝛeeuwen / 't meefte geld krhgen / fteekten zu berde de duimen in d'oo⸗ dooden. 
ten/ en treliken met de vingers de wangente rug / em met meerder. geteld 
tekonnen fchzecutwen. t Tichaam gewaffchen zijnde / worden De klecde: 
ten / daarden oberleedene in gefto2ven ig / aan Ben Mourderchour gegee: 
ben / gelijk hem toebehoozende. Als men nu Be baat moet draagen / daar 
bet lijk oplegt / is t de gewoonte / dateen ieder / Dien zp ontmoeten / de 
fchouder daar zoo lang toeleend / tot dat een ander her komt beloften / 
en worden Deeze lieden Doo? de Maagen ban den overleedene daar na Loor 
hun moeite bergolden. Zoot een man ban Staatig/ zadeld en toomd 
men alle sijn paarden / en men leend'er zelfS ban anderen / om zin ljk- 
ftaatie t’ aanzienlijker te maaken. Op’teen legt men zjn tulband / op’t 
ander zijn fabel/ op anderen zijn pijlen / zijn boog / fijn ſchild / en in’t al: 
gemeen alles / ’t geen dienen kan om den ftaat of dapperheid ban Ben ober: 
leebenetedoen kennen. Ziet daar / hoedanigde Lijk-ftaatie der Grooten 
is; want de gemeene en flegte lieben gebruiken ntet beel omſtandigheden / 
en word het lijk maar alleenlyk met het fchzecuwen eu zingen der Moulhas 
nabet Werkhofgebzacht. t Gzootfte / dat men t’ Iſpahen vind / word 
Kabrefton genoemd; maar ín deg zelf 8 gantfche omkring ziet men geen een 
fcaape Braf-frede.d Armeniers doen bp wijlen cen grote ſteen of zach leggen 
op de plaats / Daar ze begraaben zijn; maar de cjhften doen bier pijlaaren 
opzechten / tele een gewelffel onderfchraagen / waar ander zp Loo, de 
zon beb2ijd zijn / Wanneer zp alle jaaren / volgens hun gewoonte / gelijk 
Gier voor gesegtis / opde graben ter geheugenis der oberlecdenen gaan ce: 
gen en Deinken. Bk 

_ aar om Weer te keeren tot het erkhof der Perfiaenen ; men maaktde nere 
kuil ban zeg boeten in de langte en eben zoo veelin De Diepte / doch de Breedte cone graven, 
kan gemeenlfjlt niet meer alg twee boeten haalen. Hier na graafd men in 
een ber zijden / wellie na Mekka gelegen is / een plaats / zoo groot als het 
lichaam, alwaar men den doode opde zijde inlegt/ met het aangezicht na 
Mekka gekeert. Chans ſteld men twee tichels aan de zijden des hoef dg 
op zoodanig een manter/ Dat D’ aarde / indien ze komtte ballen / zijn aan: 
gezicht niet bedekken kan. SToo't een rjl manig/ of Die cen goed Sol: 
daat is geweeſt begvaafd mert met hem sijn tulband / zyn fabel/ zjn pij⸗ 
len / en zijn pül hoker / en maen {feld ook eenige fpijzen bp het lichgam. 
Eindelijk bemuurd men dit gat / daar het lichaam inlegt, met gebakkene 
fteenen / en men vuld d° andere Kuil weer met aarde / gelijkt men byons doet / 
waar naeenieder Weer heengaat. De Moulhas alleen heeren weer na bet 
huig ban den Overleedene / Daar men hen teneeten geeft / en baar de moet: 
tè bolbdoet / welke sp gehad hebben met zoo lang te zingen en te ſchreetiwen. 

Berbogens komen de bzienden bp —— banden onb 
wi na e 
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hem te betuigen de dzoefheid / Welke zp ober de doed ban zijn Bloedber⸗ 
want hebben. Chang ſpreeken zp ban De verſmaading deg werelds / en 
zeggen/ Dat het Baar mee gelegen ig alg met een Tratabaane / waar bande 
eenen eer als d anderen tec Weger-plaatfe komen. Acht dagen daar na 
ſthat Den erfgenaam te paard / en gaat alle Deeze bezoekingen weer afleg: 
8 en. | d 
Wat de groote Weeren belangt/ zy bebeelen gemeenlhk bp hun teſtament / 

dat hun lichaam na Mekka , of na Meched, daar een ban bun Beiligen 
legt/ geboerd zal worden. 

Vreemdge- _ De Perfiaanen gelooven / gelijk De Turken / dat / zoo haaſt de kuit 
wa oe daar ze in begraaben zijn / weet toegemaalit is / twee Engelen baat Ramen, 
denten den. Neguir of Manguer genoemd / Dieden oberleedene tot den gordel toe opzeg: 
fandiging, ten/ en hem reden ban zijn geloof vraagen / en dat zp hent / bolgens het 
&c, goed of Kwaad dat hy gedaan heeft / Wel of kwalijk handelen. Aangaan⸗ 

de de pijniging Het zielen baog d' opſtandiging / zommigen zeggen / dat 
Deeze pijniging niet andergen is / alg een geweldig berouw ober de weeten: 
fchappen en andere bolmaaktheden ban de ziel / Welke zp berkhrijgen kon: 
den / niet verkreegen te hebben / en derhalben tot Die balmaaktheid niet 
gekomen te zjn / welke Bod van Gen vereifchte. Anderen geboelen/ dat 
de zielen Der campfaligen geplaagd worden met dzoomen en afgrifelijke 
berfchijningen / daar tn tegendeel Die Der gelukzaligen geduurige Berfchij: 
ningen van dingen hebben / die Gen berheugenkonnen/ totdat den Saheb- 
el-zaman, Den meefter ded tijds / komen zal/ om de Met ban Mahomet te 
heveſtigen / Welke met zn eigene hand den Dedgar zal dooden / die zon beet 
is alg of top zeiden den Antichrift, Endat dan alle leebendigen op taande 
boet zullen ſterven / 't geen ter zelve tijd gebolgd zal worden ban d’.algemee: 
ne opftandiging/ Dien 3p Maaveder-hechrénoemen. Dat de zele lichaas 
men en zielen zich) weer vereenigen zullen/ om in den dag des oordeels boog 
Ben troon ban den grooten Hechter Deg weerelds te beefchijnen / en dater / 
om derwaarts te komen / een brug is / Polferar genoemd / ſcherper als 
een mes / Waar ober de Muſulmans lichter zullen gaan / alg éen bogel blie: 
genkan. Datdegodloozen en ongeloovigen opd eerſte tree onder dee 
bzug zullen ballen / alwaar een bloedloopt ban Duur met duizend VBuibe⸗ 
ken/ gewapend met harpoenen/ tangen/ en Diergelijke inſtrumenten / om 
hendaarintetrekken. En inderdaad wanneer een ——— geen recht 
ban een ander Perftaan kan hebben / zal hp.hem eindelijk dit Deeigement 
Doen; Eer ghy den Polʒerat overgaat, zult gy ’t medubbeld wedergeeven ; 
K zaluby de (lip van uw kleed vaft houden, enwbeletten een voet voort te- 
zetten, voor gy my voldaan hebt. Maar Die wat loozer zíjn /. met 
deeze Praatjes / en antwoorden; wel, wel, wy zullen eens zienof ik frui- 
kelen zal, alsik den Polzeratovergaa. Den Pastier ban't Paradijs / wel: 
Ke3p Ruzuen noemen/ zalhem/ zeggenzp/ de deur open Doen, Hier 
zullen 3p zitten opt den boord ban Den grooten Kauſſer, ‘tgeen een fontein 
* daat hun Pꝛopheet met ven groote pollepel ben bat bit tmate tte Drinken 
zal geeen ; en Dat zp bevaolgeng een menigte van dzouiwen zullen senen / 

3 
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daar expzeſſelijß toe gefchaapen / benebens alberlenlekkere geregten; en 
om Deeze plaats van bermaaft en ban heilrgheid niet te befmetten door de 
noodzaakeljkbheden / Welke op het eeten en ops Get Drinken boïgen / zal alles 
uit wazemen ín een welrukend weet / en zp zullen in eeuwigheid ín beezen 
ffaatblijben, Anderen / Die dd zin / zeggen/ dat men deeze 
dingen niet bolgeng de Wooden batten / maar Bat men gelooben moet / dat 
de gelukzaligheid niet en beftaat/ alg ín de volmaakte hennis der weeten 
fchappen / en dat / wat De zinnen belangd/ de zelde hun haldoening ges 
formig heur hóedanigheid zullen hebben. 

— 
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Door de voornaamfte Gedeelten des Werelds. * 

VIERDE en LAATSTE DEEL, 

DOOR PERSIEN, TURKYEN en INDIEN. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Den Schrijver vertrekt van Ifpahan na Turkyen. Komft tot 
Erzerom. Onmenfchelijke wreedheid der Turken, ge- 
pleegd tegen een Armenifch Kind , en des zelfs wonderlij= 

_kevolftandigheid in het Geloof. Menigte van Turkfche 
Kerkhoven. Des Schrijversaankomft tot Konftantino- 
polen, &c. | | 

3 Eijk afie menfchen ban nature tot beranderingen geneigd zijn / pen 
\ en dat deeze Drift door Het bezigtigen ban beeemde Beweften / en ver v 

Schrij= 
ertrekt 

4 5 Sg anderer bolkeren zeden / geweldig aangroeid/ alzoo men altijd van Ifpaban 
GS de Die gedagten heeft / Dat men op andere plaatfen noch erg wan: "Fersen. 

* 75 derlijkerg salzien/ begon ons / nadat Wp in Perfien inffthen 
de beertien en bijftien maanden overgebzacht hadden / Het verblijf aldaatte _ 
verdrieten; Waarom wp ong gereed maakten / om met d eerſte DAA 



360 Zee- en Land-Reizen van 

Die na Turkyen gaan zoude / te Gerteekhen. ien tap alleenlijk doos 
Perfienrhäbden moeten tvéRkert/ zouden wy * ang na geen —— 
hebben willen wachten; maar vermits het reizen in Turkyen op ber na zoa 
verlig nier ent 4— en dat men geſtadig vod? He Roovers / Die in menigte tot 
— Keisiger8 paffen / se vꝛee zen heeft waren wp gendobzaakt/ 
na dat wp alleg al baardig hadden gemaakt / alzoo De Karavaane op Haar 
Bertrek ſtond / nach dzie weeken t Iſpahan te berbljven /’t geen beroorzaakt 
wierd dooz een geſchil / 't welk onder eenigen det voornaamſte Rooplieden 
ian de Karavaane ontſtond / en dat buiten twijfelnoch langer geduurd / en 
grooter ongelukken als het doodſſaan banectelijke Armeniſche en Tuck: 
fche Diengars / benebens bier a bf Bemel-hauders / beroozaakt zoude 
hebben / indien den Honing daar geen order ín had doen (tellen. 

t Gefchil dan albug eindelijk ter neder gelegt zynde / bectrokiken wp op 
Komft tot Den 2 April deg jaars 1674 uit IſpApan, en kwamen opben 26 Junp t'Er- 
mit zerorsk buik t vermits wp bpina álle den tjd de zelve weg trokken / dien top 

gehouden hadden Wanneer wp met de Karavaane VAN Smyrna na Perfien 
reisden / en dat Die alreeds hier vooz ín ’t breede beſchreeben ig / zou het te 
eenemaal onnoodig zin de befchzijbing bau allede plaatfen / daat wp doo, 
trokken / noch eenmaal hier ín te boegen ; enzelfSzauik ook hier van Er- 
zerom geën gewag gemaakt hebben / mdien wp daar geen aanſchouwers 
„waren getweeft bân 5’ afgriſelnkſte weeedheid / bie De Zon ooft befchouwd 
heeft. Ziet hier't verbaal Daar ban. 

Zeker jonge Curk / welkers MRoeder een groote Belendin was ban een 
der aansienlfjkfte Armenifche Pronwen / trouwde / op Den tweeden dag 
na onse komft ín de boornoemde Stad/ een Dochter ban zijn Landaard, 

d Armeniſche Juffer Die maar een mannelijk ktud had / een jongetje 
kan omtrent twaalf jaatén / wierd obermits hun onderlinge bziendfchap 
Bande Cuckinteb2uiloft genoodigd. t Gedagte jongetje / Die 'er bp ges 
weeft: was / Wanneer Deg Bruidegoms Moeder de zijne kwam nooden / 
wenſchte / ten de kinderen / aak wel op deeze Feeſt te metde, en vzoeg 
derhalven aan sijn Moeder / of ze hem mee wilde neemen. De Moeder / 
Bien De gewoonten deg Lands zeer wel bekend warten / zeftegen haar zoon⸗ 

…_tje7 Dac dit geenfing gefchieden konde / vermits het geen mannelijk kind 
tan meer alg bijf / of ten witerften zes jaaren / geoorlofd wag zich onder de 
Tuthfche Drouwen en Dochters te vermengen. Den jongen Armenier 
liet daarom echter niet ffecher algte boogen aan te houden / en wierd daar ín 
geholpen van een Moepe/ Die Bier bp wag/ Welke / om haar eefje te be: 
haager/ zeide / dat men hem alg een meigje zoude kleeden / en Dat 'er on⸗ 
Det 360 Beel menfchen niet eens acht op geflaagen zoude warden. Om kost 
te gaan / de Moeder liet zich bepraaten / en nam haar Zoontje / gelijk een 

meisje gekleed/ met * opde Bruiloft.  Zekere oude Curkin / die sich 
mede op deeze Beunoft Hond / Had geftadig’raog op dit gewaande Boch: 
tertje / t Geen haar alte ruſtig en vab feeen te weezert/ om té zijn 't geen. de 
kleederen NE, inzonderhed wanneer het danſte. Ve genoodigden - 
Be avonds vertrokken zijnde / nam derze oude vrꝛouw deg — — 
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Moeder alleen / en zei haar / Dat zy niet geloofde / Dat haar Briendin een 
dochtertje met zich gebracht had/ maar dat zp uit alle De gebaarbden niet 
anders konde oozdeelen / of't was een fóngetje/ ’t geen men aldug bechieed 
Gad. ®eganderen daags’t ganiſt egeselfchap weer bp een gekomen zyn⸗ 
De (Want de Bruiloften duuren in Turkyen ten minften dzie dagen ) kwam 
B’ oude Turkin De zelbe reden voorhouden aan de Moeder en aan De IP ocpe 

_ banden jongen Armenier. Deeze twee zich daar ober zeer geſtoord aan: 
ſtellende / eñ haar verzekerende / dat heteen metsfen wag / vond de ur⸗ 
hin / Die De fchande niet wilde hebben ban geloogenftcaft te worden / den 
middel ban Get kind aaneen kant te kefjgen / en het zelve in ben kamer dec 
ſſaabinnen bar des Bruidegoms Moeder gebragt hebbende, trokken 3 'e 
D’ onderbzoek tijt (Want in t Boften of de Lcbant draagen De Bzoutwen die 
zeo wel alg de mannen) en bevonden / dat d Oude zich in haar oozdeel niet 
bedroogen had. Terſtond bloog het gerucht Daar ban doo? ’t gantſche 
huig/ en dit gerucht wierd van een geweldig gemor gebolgd; al het bolk 
tiep/ dar Be ſamer ontreinigd was / en dat d’ Vrmenifche Dit gedaan hab 
om met hen eu bun wet te fpotten. Weinig hier na( want ín een oogenblik 
was de gantſche Stad daar bol ban) kwamen betfcheiden det aanztenlijkfte 
Mahometaanen in hupg flooten/ en de Moeder / de Moepe /en het Lind / 
Bj be kop grijpende / fleepten 3p ze booz dert Baſſa, ten einde hp daar recht 
ober deede. Den Balla ffuurde He twee D2ouwen weer na huig / en bez 
waarde het Bind zeben of acht dagen / geloobende dat het volk inmiddels 
weer tot flilffand zoude taaken / maar ‘twag te bergeefg / en of bp hen 
voorhield / dat het maar een Lind was / en Dat de nieuwsgierigheid meet 
deelg mm deeze zaak had als de kwaadwilligheid / t mocht alles niet helpen. 
Wen Bader, boo? onheil beducht zijnde / bood half zoo veel gouds te gee⸗ 
ben alg zijn zoontje fwaar woeg; doch deezetaazende gemeente was ner⸗ 
gens meeteftillen. Den baſſa echter geen bonnig Des doods tegen het Lind 
wilfende uitfpreelhen / ſtelde het ín handen ban des Bruidegom Ouders ; 
want het wag hem niet mogelijk / zonder een merkelijk gevbaar / zich lan⸗ 5 
ger tegen het woeden deg bolkg te konnen ſtellen. Deeze brachten bet ar: ae: 
mefengerje op het midden ban be groote markt / en hebbende het aldaar derrur- 
naaktuitgekleeù / witgenomen den anderbzoek / begonden zy het leevendig ken gepleegd 
te billen/ ban den hals af tot de middeltoe; Doch dien Dag deeden zy niet Kran 
meer als Get bel banden rug af tarnen. Berbolgeng dit rampzalig fchepffel zina, 
met goede wacht Ben gantſchen nacht in deezen ftaat daar gelaaten hebben⸗ 
de / kwaamen 3p deg anderen daags weder / om het dert boeft en d' armen 
te villen. Den Kadi, den Moullah, en berfcheiden der boormaamfte Jaz 
hometaanen van de Stad / waren den jongen Armenier geweldig aan om 
hun wet t omhelzen / en alzoo Deeze afgrijfelijke tormenten t: ontgaan, 
zijn SP oeder kwam daar aak / en hem zeer minnelijk ombelzende / bad zu 
Germ met d' oogen boltraanen / Deernig met haar en met zich zelben te heb⸗ 
ben/ en Mabhometaanfch te worden / om zijn leeben te behouden; maar 
noch haat traanen/ noch de beweegelijkfte woorden / welke de droefheid 
haatin Ven wend gaf / Waren —— om zjn ſtandvaſtigheid pe 
* 3 ag⸗ 
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waggelen. Hy antwoordde zjn Moeder met een kloekmoedig gelaat / dat 
bp Ales geduldig geleeden had / en Dar hp aol noch zoo zoude doen; dat 
b' alderfwaarfte. pijuigthgen, hem niet bebzeeft maakten ; maar dat zijn 
grootfte droefheid wag / dat zhn eigene IP oeder hem aan Wag om zijn Za: 
igmafier te verloochenen / ’£ geen hy nooit zoude Hoer, d' Onmedoogen: 
de Turken / in plaatg ban doop deeze ſtandvaſtigheid beto nte worden / 
boeten voort met hem Den borſt en d' acmeu te billen / na welſſe weeede daad/ 
Die beelen der — de traanen uit d’ oogen trok / lieten zy hem als 
boozen onder goede pers ; want hun voorneemen was / alle dagen 
eenig deel. van zijn liehaam te billen / cot dar Gp den geeft zoude geeben ; 
doch den Balaeidelijk een gruwel ban deeze onmenfchelijke, weeedheden 
hebbende / Kwam deg mo2geng beoeg met zijn wagters op de Markt/ en 
deed deezen jongen Martelaart hoofd afflaan / waar boor men-geloofde / 
dat bp onder de handeenig geld ontfangen had. Ait dit boorbeeld Kan den 
Leezer zien / hoe volſtandig d' Armeniers tn hun geloof zijn, —’t Was te 
wenfchen / dat d Europiſche Kriſtenen welken Bod ongelijk, meer. ge- 
nade heeft gedaan / hen daar in navolgdden. 
@p den 19 Fulp Weer ban Erzerom getrokken zijnde (want de Karavaan 

nen maeten Gier gemeenlijk zoo lang fiil blijben/ Waar Ban ik hier baas in 
de befchzijbing der zelbe Stad d° ao2zaalt gezeat heb ) kwamen wp.op den 
s Xuguftite Tokat, daat wp op nieuws elf dagen ſtil bieevenleagen. Tot 
bug ber zal Den Leezer de befclzijbing Lan alle de plaatfen konnen binden / 
welke men onder wege aandoet / benebens eenige bpzonderheden,/ die daat 
emtrent aan te merken zijn. … k Zal nu wijder Loot gaan. met te seggen/ 
hoedanig men ban biet tot Konftantinopolen , de {$oofd- Stad ban Tur- 
yen, komt, 
Pan Tokat den 16 des boormoemde maands vertrokken zijnde / begaa: 

ben wy ong ineen tocht na Turkal, ’t geen een groot blek ig bp een zeer hoo⸗ 
gen becg / op welkers topeen ftechte legt. De rivier / Die ban Tokat 
homt / flaat hier tegen de huizen aan / en 18 geweldig bifch-rijk. Ien 
beeft hiet een dee Befte Karvanzeras baft de gantſche weg. 
Ban de voornoemde plaats trokken Wp. na Amazia, 't welk cen Groote 

Stadig / gebouwd op’t hangen baneen berg. Dan de zuider haut alleen. 
beeft ze het gezigt op fchoane Wanderpen. De ribier / die Gier voor bp loopt / 
komt ban Tokat, en gaat zich bier Dag-teizen Ban Amazia in de Swarte Zee 
werpen. Men trekt ’ec ober langgeen houten beng / die zoo eng is / dat 
er maar drie menfchen nevens malkander konnen gaan. Om Fontein⸗ 
Water ín deeze Stad te daen komen./ heeft men eertijds een mijl ber een weg 
daar bao? gebaand doop rotfen/ die in hardheid boo? geen marmer-fteen 
behoeven te wijken / ’t geen een grouwelken arbeid ig geweeft. Ten Baz 
ften ziet men op een hooge Berg een ſterkte / daar men geen ander Water han 
hebben/ alg’t geen menban beregen in een bakt vergaderd. Fn’ midden. 
banden Berg / daar de Stad op gelegen is bind meneenfthoone water- 
mel / en ter zelbe plaatfe berfcheidene kamers (n Den Berg gehouwen / 
daar eenige Dervis hun woon· plaats in hebben. Niet meer als twee lome 

pe 
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pe Karvanzeras heeft men fn Amazia; maar ’t landſchap daar rondom is 
zeer goed / en draagt de befte wijn er: de befte vꝛugten Han gantfch Nacdlie. - ourd 
Daar ban Daan rekt men op Delekiras, t geen een groot Dorpig. Delekiras, 

8 X volgd Aeilar een groot blek / Baar men twee Karvanzeras Alar. 
eeft. OD padre vt rie Mvr arden pere 
Perbolgens kont ment Ozemin, gen Klein Stedetje / gefticht aatt den Ooreman. 
boet van cen heubel / waar ops ten zeer ſterk Kaſteel legt en aan Des zelfg 
hoet twee gemakkelijke Karvanzeras. De rivier ban Gizelarman „ Die 
wijdendtep is / loopt aan de zuider zijde langs de Stad/ en trekt men over 
de zelve langs een Der fchoonfte Beuggen / dte men zien kan. _ Zp ſteund 
opbijftien boogen batt gehouwene ſteen / Die altemaal zeer Gegt en vaſt gez 
boutvd sijn. «© Piet ver van deeze Brug siet men es tiooren-molens/ die 
aan matkandet geſtigt zijn’/ invoegen dat ze maar een fchijnen te weezerr. « 

Agizenzalou', daar men ín geboig aankomt / legt bp een Fibier. Ien, Astrenza- 
heeft ‘ereen Karvanzeraeneenfchoone Mofquee.  ®erze bier laatftedag- 
retzen zijn zeet gebaatlijk / bermitg De dDooztochten naauw / en den Moa: 
berg derhalven hoordeeligsjn/ Waar ban men’ereen groote tmentgte hier 
telande heeft. Op Be thding / Welke by te Delekiras hreegen / dar ecn 
troep van dit voll op ons gafte , deeden top ten geleide van den Bata van, 
Tocia verzoeken / Welke ond bijftig Auiters tot onze verdeediging ſtuur⸗ 

Pan bier namen wy onze weg op Tocia ‘tgeen een groote Dtadis/ leg: roen 
gende op heubels / Die aan —7 — gehegt zyn. Op den hoogſten 
deezer heuvels / Welke ten Ooſten ſtret / ſtaat een ſterkte/ daar den Bata 
in woond / en in He Stad een Det ſchoonſte Karvanzeras Ban de gantſche 
tocht. De meéfte inwoonders ban deeze plaats zijn Greiekſche Kriſte⸗ 
nen. gren 1 — — — — — — 

Dijf dagen daar na kwamen wp te Polia of Polis, eer vedelijk Stad/ leg⸗ rolia of 
gende aân de Voet ban cen gebergte / Waar bande meefte In woonders inf Pels. 
geliks Gaechfche Briftenen zijn. _Deeze Bergen zijn geweldig hoog / en 
berbolgen twee Dag-reizen ver. Ze ftaar Bol vanalderhande Beowten/die 
recht en zeet hoog zijn / gelijk Dennen-boomen / en zijn Dooefneeden met 
een menigte ban blieten / Daar men zeer befwaarlijk over zoude konnen ko: 
mien / zonder de Bruggen / Welke den Grooten Vizir Kuprigli Daar Geeft 
Doen bouwen. Gelijk m alle deeze Gebergten t Land zeer ber ig / zouden 
er De paarden in blijben ſteeken / Wanneer ’er flecke regens ballen / of wan: 
neet de ſneeuw begint te fmelten / indien den zelven Vizir geen zorg gedraa⸗ 
gen had om alle de kwaade Weegen ban dít gebergte tot Konttantinopolen 
toe te doen beftraaten ; 't geen níet zonderen wiefteekende kofte heeft kon: 
nen gefchieden / omdat alle de ſteen ban zeer bet heeft moeten gehaald wor⸗ 
den. Men heeft er cen menigte van groote Duiven, gelijk Hoenderen / 
Die ban ren zeer goede maak zijn. _Euffchen de Staden’ gebergte ís cen 
ſchoon plein / "tgeen omtrent twee mijlen lang ig; Waarna men over cen 
rivier trelit / die't land bebogtigd / en het zelve een groote vruchtbaarheid 
bybrengt. LTangs beide De zijden ban de weg teld men meer als twintig 

—— 2 groote 
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Menigte van groote Rerkhoben; Want’tig de gemoonte der Tucken zich op de gemeene 
Tuskiche tegen tedoen begraaben/ alzoo zp gelooben/ Dat de-Boorbpgangers ais 

dan gebeden boo, Hunne zielen zullen boen. _ Op ieder graf ziet men cen 
marmere Kolom / die half wege in d' aarde ſtaat / en Daar is er zulk een 
menigte ban verfcheidene holeuren / dat men Baar uit wel oodeelen kan / 
Dat’er een groot getal ban ſchoone Kriſtene Berken te Polisen Daar omtrent 
getweeft moet zijn. Men zet ongook/ Dat 'er noch zeer beele ban Deeze hoz 
lommen of pijlaaren in verſcheidene Borgen ban Dit gebergte zijn / en dar 
de nach alle dagen ban daan haalen / om ze op bun Gzaf-fteden 
te 14 en. — —— J st ; k vt ; 

Chabangì. _ Daie dagen Daar na kwamen Wp te Chabangi, een Klein Stedetje / gez 
ftigt op ben oever baneen Meir / Chabaubigul genaamd/ Daar op zonnnis 
ge plaatfen het paard tot den buik toe ingaat; inboegen dat Deeze Weg / ins 

: Dien ze langer Duurde / geweldig ongemakkelijk zoude ballen. 
Mich. Den volgenden Dag Kwamen top t° Iſnich. Een gedeelte ban deeze Stad 

is geftigt op’t hangen van een heubel/ en’t ander gedeelte in een blakte / 
welke tot Be zee toe firekt. — De jagt omtrent deeze Stad zeer goed zijnde / 
en deg zelfs Tandſchap alberlei fchoone bzuchten en zeer goede toijn boozte 
brengende / Deed Sultan Amurat-op de hoogſte plaats een Serraglio bou: 
Wen / Lan waarmen te gelfjk De zee en He Landerpen kan befchoumen. De 
meefte Inwoonders ban deeze plaats zijn Jooden / welker boornaamſten 
handel in hoorn en in hout om te bauwen beftaat. 

ier fcheidden Wp ong ban de Karavaane af; Want / bermits de wind 
goed was / en Bat men ín zeben of acht vuren ban lſnich ter zeetot Konftan- 
tinopolen kan komen/ zondert minſte gebaat te loopen / Daar de Kara- 
vaane noch drie dagen onder wege moet zijn / bonden wp ’traadzamer/ al: 
zoo wp ban een zoo lange tocht bjp vermoeid waren / de hoefte weg te kiezen. 
Des mozgeng omtrent tien uuren derhalven met alle onze bphebbende 

Aankomg Goederen iepen gegaan 3íjnde / kwamen Wp deg avonds ten zeg ũuren op 
verkorten. dens September tot Konftantinopolen, ban welke Stad den Leezer de be⸗ 
zinopolkm _ fehzijbing in ’$ bolgende Hoofd· ſtun zal binden. | 

T WEEDE 
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“TWEEDE HOOFD -STUK. 

Gelegentheid van Konftantinopolen. Schoone Haven, 
_ Vefting van Konſtant inopolen. Aangenaame befchou- 
wing van buiten , en lelijkheid der Stad van binnen. Be- 
fchrijving van de Kerk S, Sofia &c, _Verdeeling van - 
plaatfenin de Kerken. Gewoonte der Turken in’ bid- 
den. Ongemeene Sieraaden rondom de Moskeën of 
Kerken, Wooningen en Paleizen, en der zelver gefteld- 
heid. Menigte van Tuinen buitende Stad. Pompejus 
Pilaar. _Toorens van de Swarte Zee , een gevangenis 
voorde Grooten, Hippodromusof Renbaan, en gevoe- 
len der Turken wederfprooken wegens de holligheid on- 
der de zelve, enonder de Kerk S. Sophia. Befchrijving 
van een onderaardíche Water-bak. Verfcheidene over- 
blijffelen der Oudheid. Plaats van Arius dood. Over- 
blijffelen vanꝰt Hof van Konftantinus. Beziftens of Ver- 
koop-hallen, Wooning der Janitzaren. De Zeven 
Toorens , een gevangenis, en waartoegebruikt. Be- 
graaf -plaatfen der Turckfche Keizeren ,‚ benevens die og 
vanhun Vrouwenen Kinderen. Begraaf-plaats van Sul- 
tan Amurat, en’tgroot getal zijner Zoonen. Ongeſta- 
dige lugt te Konftantinopolen. Geduurige peft , en 
des zelfsoorzaaken, Onagtfaamheidder'Turken, &c, 

Onftantinopolen legt op een uitfteekende hoek Lands / waar af de _Gelegene- 
geond driehoekig is / en bat met zijn eene hoek ín Die zee uitfteehit / De heden van 

welke aan ’t bafte land ban Europafpoeld/ tegen overde plaats / daat 't nopolen, 
mud Chalcedonia heeft geftaan/ ’t welk heden de naam ban Kadi Kioi, of 
de Stadder Kadi boerd ; en zich met een andere hoek uitſtrekkende / fchijnt 
het met de natuur een verdzag gemaakt te hebben om de Bosforus van Tra- 
sien enger te maaken / Daar men / ats Pes zegt/ het gekraap der gei 
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Omtrent 
sooo ſchree⸗ 

anaſche zeegelegen / / Deen die zich na t zuiden ſtrekt / aan D' opene 
mijl. 

vering van Netr en ban De baornaamften Van 't Euckfche Hof / bezet is. 
Kont %anbdezijde vande Stad/ Die niet ban de zee amringd is / en aan  bafte 

polen. land gehegt legt / is cen dubbelde muur / dewhl dit geweft meeft boor de 
aanflagenen beftopmingen der vpanden bloot ſtaat. Deeze twee muuren / 

die 
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die met ſwaare toozeng besef zijn / hebben beide hun byzondere grachten / 
enechter is de muur / die naaſt aan De huizen ſtaat / hooger dan d' ander / 
% welks een aangenaame aanfchouwing aande geenen vertoond / die langs 
Heeze weg ma de Stad kamen. In dit geweſt iseen poot / de voornaam⸗ 
fie ban allen / dien zu Adrianopels-poorcnoemen / om dat men Daar uit na: 
Deeze plaats gaat. ALS men binnen deeze poort gekomen ig / gaat men alz 
tjd, langs een zeer lange en breede ſtraat / tot aan't Hof ban den Grooten 
Gurk / overde Bergen heen / t elft maakt, Dat hp voor de befte ban al⸗ 
ten geacht word / en dat den Grooten Heer en andere voornaame lieden langs 
be zelve hun intreede doen.” Wanneer mendeezen ſtraat ten einde gegaan 
tg / komt men aaneenigeanderen / Die niet zoo gelijk zijn / ter oogzaaks ban. 
drongelijkheid der Bergen / en Die fomtijdg / door de diepte Der Balen / laag 
nedergaan /enineentge plaatfen fchijnen-ober te hangen / en naar De bet- 
de zeën fieehfen. … Dit geeft Den geenen / die van buiten komen een aangez 
naame aanfchouwing / en noch meer den geenen / die haat ban verre op de 
Zee sten; om dat bo na alle De ſtraaten / en alle de huizen langs hun rijgen 
alhooger ruzen; invoegen dat men bp na ban alle de Buizen / ten minften: Aangenaa- 
bande hoogften/ de bakten en vemſters han zier / waar bu geboegt zijnde FS vc<hou- 
De witheid der gebouwen / en degroente Van, beel Cppzeffen / die men ober buien, 
al vind / geloof ik niet Dat'ereen Stadinde weereld is / Die zich Van bui: 
ten fchoonder opdoet. 
Boch Lan binnen komt ze met Gaat aangenaame aanfchouwing niet _ Lelijkheid 

obereen; want zy is inwendrglijk zeec lelijk / om Dat men De ſtraaten nu van binoen. 
níet meet 300 fchoon hond / als in de boorgaande tijd/ toen zn beter opge: 
fchikt waren / in plaats Dat ze regentwoozdig / doo2d' onachtſaamheid der 
inwoonders / zeer onbekwaam en ongemakkelijk zijn geworden. Damen 
binder ſſechts weinigen / langs de welken men met kleine flegte wagent⸗ 
feng kanrijden/ gelijk de brouwen en andere lieden gebzuiken / die niet 
te boet konnen boortkomen ; maat in alle d' andere ftraaten moct mente … 
boet ofte paard gaan / en Dat met weinig bernoeging. ì 
Wat de gemeene Buizen belangd/ Die zijn Doozgaans niet zeer aange srnse 

naam / en van flechte ſtoffen en anderen heel ban hout gebouwd / booz: huizen. 
naamentlijkt De winkels der Straaten / welke zp Bazarsnoemen. Anderen 
zijn ban houten aarde / en Deeze Wopden beter geacht. 
De Moskeen zijn meet aanmerkenstaardig/ en voornaamentlijſ bier of Moskeënof 

bijf / die daoz’r bebel Der Bzoorte Beeren opde hoogſte plaatfen der Bergen: voie 
gebouwd zón; inbeegen Dat men ze altemaal ban weerszijde op beide d oe: 
berg der zee kan zien. Zp zijn ban marmer / verſchillen niet beel ban mal: 
Kander / en gelijken wel Cempelen / welke hun vierkantigheid en rondheid 
hebben / en ik geloof / dat zp ze na’t boozbeeld ban S. Sofia hebben gebouwd / 
welke Berkt , noch in haar geheel ſtond / toen de Turken Konftantinopolen 
bermeefterden / en die noch heden de ſchoonſte ban alten ig / te weeten/ om 
haar grootheid / om de kofteljkheid van haar berfcheidene marmeren / en 
gm haar bouwing. De tamp ban Deeze Heck / of eerder / ban Deeze 
Moshiee / is zeer groot ban binnen. In't midden ſtaat een aid 

games 
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taamelyk heog/ ’t welk met matmerfteenen gebloerd is / niet ban Kleine, 
maat van groote gefleepene ffukken. _ ok zijn de muuren van marmer / 
doch niet zoo aangenaam alg fleck. ’t Gebouw ſteund ban binnen op twee 
rijgen ban pijlaaren Boven malkander/welke geheel ban ſchoon en geſtreept 
matmer / en veel van porfhrſteen zijn ; maat de bovenſte pilaaten zijn niet 
zee groot. Vanbinnen aan’ gewelffel bant Yao? / en ook aan d’ andes 
ce gewelffelen / ziet men noch eenige gefnedene werken / met beelden ver⸗ 
cierd waar Die ten Deele Door De Turken gefchonden / en bedorben sijn / 
inzonderheid d' aangezichten / om dat hen Boo? hun Wet becbooden is beelz 
den te hebben/ Die menfchelijke lichaamen / of eenige andere leebendige 
Dieven bertoonen. Pan hier gaat men met trappen op naeen galder / 

praarsdes Die beguaam ig om beel duizenden ban menfchen te bebatten. Tegen oberde 
Grooten _ groot poort ig een afgefcheidene plaats, alg een bpsonder Yoo? / tuſſchen 
Heers m de Be twee galderpen/ daat men met een berbozgene trap door een Klein deurtje/ 
Kerk, achter in Be zele iech / en met verre Gan de groote poort van't Turſiſche 

Bof / opgaat. Wier in begeeft zich den Geooten Meer / om sr gebeden te 
doen / alg bp ín Deeze Mosſtee komt / en Gp word hiet ban niemand ges 
zien / om dat het veinſter ban deeze bedeplaats zeef Dicht met traltjes bes 
zet is. Wier tegen ober/ Dicht aande muur, (aat een marmere preek: 
(tael / tot de welke men ban baozen langs beele trappen opgaat, die niet / 
gelijk d’ onzen/ als een wenteltrap dzaapen / maat 300 eng als de preeſ⸗ 
ſtoel zijn / en zich vecht ober de ierk uitſtreklien. De JRabometaanfche - 
Prediker doer op Deeze ſtoel zijn vedenen tot de menigte / namentlijk alle 
bepdagen/ welke hun bierdagen zijn / op welke dagen men bier een groote 
menigte ban menfchenna toe zier loopen; en / DEWijl’t hen niet geoo2lofd 

is met fchoenen inde Mosſlieen te gaan/ of daar gefchoend in te zijn / zoo 
Verdeeling hebben zp deeze bloet met zekere ſtoffen / gelijkt tapijten / bedekt / welke 

van places met lange reepen aan malfkander genaaid zyn / en op De vloer uitgeftrekt 
in de Kerkẽ. leggen / Doch peder reep een Weinigje ban Den ander af ; inboegen Bat de 

gautfche Herk daar af berhuldig. En deeze ſtrooken ban floffen / bie dus 
nedergefpreidleggen/ hebben ieder hun ſtant ban menfchen / Welie daar 
op mogen zitten / nederknielen / en hoo? over ter aarde Buigen/ bolgens 
de berfcheidene gewoonten / die bp hen onderhouden worden. Bo ders 
trekken zp hun fchaenen uit buiten de deur ban de Kerk / en ieder Draagt ze / 
am ze niet te verlieſen / of doet ze Dooz zijn knegt draagen / Die niet herre 
ban ben wijkt. Deplaatfen opde vloer / tuſſchen Beide / Die niet met ſtof⸗ 
fen Bedekt zijn / verſtrekken tot eert gemeent gang voor alle De lieden / om 
band’ een na d’ ander plaats te gaan, …APat de Beouwen belangd/ aan De 
welken de Wet der Turken berbied in de Moslieen te bidden / hoewel men 
fn andere tijden d' ingang Daar in aan hentoelaat / zp gewennen sich gelijk 
de Mannen te Doen / eu sttten op D’ aarde neer in't buiten-partaal. In 
de Werk zijn noch Autaaren / noch Beelden / noch eenige andere Dingen / 

“na de welken zy zich heeren als zu bidden ; maar zy bernoegen zich / wan⸗ 
neer ze hun gebeden Doen / met het aangezigt nadie zijde te keeren/ na de 
Welke zr gelooven dat de Cempel ban Mechaftaat, - Algen ziet ín alle deeze 

lerken 

Gewoonte 
in’ bidden 



Eduward Melton door Turkyen, 369 

Merken niet anders / Dan de bloote muuren / alleenlijk met een groote me: 
nigte ban Lampen bezet / Die op verſcheidene plaatfen taamelyk en eben 
wijd van malkander hangen / waar tuffchen men ook Struig-eperen gez 
hangen beeft / Die waarlijk daar eeníge berciecing geeben. Doosts/ bet 
haogfte gewelffel / en D' anderen / mitsgaders Veele andere ſtukken bant 
gebouw / welke van buiten in de hoogte ſtaan / zyn met laat bedekt, , 

Sederd hebben de Turken / gelijk ikk gezegt heb / ín bun andere Mos⸗ 
Keën De Uerſt ban S.Sofia tot hun voogbeeld genomen met weinig verande 
ring te maakten / en bolgen dat ook noch ín alle De geenen Die zp ban nieuws 
Boutwen-/ Welke zp met een opperſte gewelffel bercteren / benebens noch 
beefcheidene andere gewelffelen / Die laeger en altemaal met food gedekt 
zijn. Zp vercieren Be zelden noch met groote boorplaatfen Daar boo2/ díe 
zp met wandelrpenomtingen / en die ook met getwelffelen bedekt zijn / daat 
het lood zoo weinig op gefpaard word / als op d' andere gewelffelen ; en ín 
Deeze ruimten zijn fpingb2annen en groote waterbakken / Daar in zp altijd 
tuater houden tot gerijf bande geenen / Die zich / volgens hun gewoonte, 
moeten wafichen/ eer zytot de Kerk ingaan. Dooren achter de IPog: 
Rkcén maken zu Kloktoorens / voor ſommige Werken twee/ boor anderen 
bier / ja tot zes toe op welker topzy / ín plaats ban een kruid, een ver⸗ 
gulde waſſende Maan zetten. Deeze lilok-toozens zijn uiet gelijk d'onzen / 
maar cond en dun / gelijk groote Kandelaarg/ 't welk ook De naam is / 
daar sp ze mee naemen. Alle bierdagen ontfteekt men op der zelver toy een 
menigte ban lichten; ja huu Priefterg klimmen daar alle dagen op / ín Die 
tjd / welke tot De gebeden gefteld fg / en ’t ampt Der klokſien bedrenende / 
(tant in gantfch Turkyen heeft men ’er geen ) roepen zy met luide ſtemme / 
om het bolk aan te poeren tat God te looven. Alle deeze vercieringen ma⸗ 
ken hun Kerken ſeer aangenaam om t’ aanfchouwen. De ſchoonſte van 
alle de niceuwe Mosbiteen is die van Sultan Soliman, Welke men de Soliman- 
ſche noemd / om sijn geheugenis t'eeren / dewijl ieder De naam ban den geen 
draagt / Die fe gebouwd heeft / en Índien fe banecen Heifer Der Turken gez 
bouwd zy / ſoo word hy / nafijnaffterben/ in De felbe plaats / dach ech: 
ter buiten / begcaben. Behalven de nfeuwe Werken / Dre ops De hoften ban 
De Keiſers der Turken / en bande Baſſas / of ban eenige bpfondere rijke 
lieden gebouwd zijn / nadat Konftantinopolen onder hun heerfchapyn ig 
geweeft / zijn ’er nach een groot getal ban oude Verken / Dic ten dienſte der 
Yiriftenen geweeft Gebben / ban de welken de Turken het grootfte en befte 
deel hebben genomen / om dat ín Moskieen te bevanderen / hoewel’er noch 
genoeg boor de Griekſche Kriſtenen van dat Land gebleeven zijn / om hun 
dienſt daar ín op de Grieliſche wijſe t° veffenen. De geenen / Die ban de 
Tathnſche Bodsdienft zijn / heben ’er niet meer Ban twee Kleine ierlien / 
niet verve ban malkander ſtaande / d' eerfte onder de naam ban Onze Vrouw 
van Konftantinopolen , en de tweede onder Die van S. Nikolaas; maar decfe 
Verken wazden weinig befagt / bermits De Watijnfche Kriſtenen te Pera 
woonen / Daar fp / foo wel als de Gerieliſche en Armeniſche Uriſtenen / 
heel Berken hebben / welke fp cieclijkk SE ailes en Daar fp hun et 
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Dienffin pleegen, De Geeſtelijken ban S. Dominikus; en ban S. Francis- 
kus, hebben te Pera mede hun Herken / gelijk ooft be Jeſuieten, die er over 
ettelijke jaren hun wooning gebeft hebben. 

Wooningen _ Binnen Konftantinopolen zijn groote Paleiſen / maar níet wel geſchikt / 
en Palcizers Ct ſlordig gemaakt. Zp Gebben berfcheidene pleinen en veel poorten bp 
en cer zer malkander. Hun woonplaatfen zijn verre ban De ſtraten / en met weinig 
hed, trappenoptegaan/ met groote zalen / en ook Kleine kamers / Doch weinig 

in getal. Hun gewoonte is niet wiet malkander te gaan Wandelen, of 
elkander te gemoet te gaan / of hun vrienden vic te geleiden / gelijk tp doen ; 
maar ſy Blijben fitten, _ ade zaaliger niet meer als een kamer am met 
malkauder te ſpreelen; Want De geenen / Die Dieper in huis zijn / Dienen 
ftegts cot vertrekt ban ieder ín ’t bpfonder/ en voornamenlijk ban De Breou⸗ 
wen / bp de welken geen man mag komen / alg den Wuiswaard/ ende 
Gelubden/ die tot hun dienftzijn, Hun flallen/ kookens / en d' andere 
plaatfen / Die tot De gewoone Dienft gebzuikt wozden / ſtaan in goede ftaat / 
vermits fp geoote heurfindelijkberd daarinbetoonen. In eenige Wijken 
han de Stad bind men noch hafte huifen/ in De tijden det Uriſtenen gez 
bouwd / maac weinig ín getal/ en Lan de welften fp Bet befte Deel berdozben 
hebben / omdat tot bun gebzuik bekwaam te maken. 

Meniete van _ Jen Geeft ’er overvloedig beel tuinen / Doch altemaal / uitgenomen die 
Tuinen bui Ganden Ezooten Beet / ſtaan fe buiten de Stad / foo Wel ban Szooten alg 
ten de Stad vam De middelmatige leden. Ten meeftendeel leggen fp aan De baart ban de 

Swarte Zee / Die fich in fijn langte met beele bochten krankeld; inboegen 
Dat de geenen / Die van Konftantinopolen nade Swarte Zee/ of han daar 
na de Stad Laren/ meenen Dat fr ’t fand Looe fich hebben / en geen deutz 
baart fien / en Dat Azia en Kuropa fich aldaar aan malkander bereenigen / 
en niet meet Dan cen ſtuk lands uitmaken. 
Wan de mond ban deeſe deurvaart / die tot in de Swarte Zee ficekt/ fet 

pempejus- Men noch heden op de top baneen ſilip / een prlaarban Wit marmer/ Dien _ 
pilaar. fj? Pompejus-pilaar noemen / zonder de veden Daar af te weeten. Dit maak: 

te mp nteuwsgterig om op het hoogſte ban Deefe klip te Klinimen / en Deefe 
pilaar ban nabpé’ aanfchouwen. Ak bond’er cen opfcheift op / doch het 
felve was foo feet hedorben/ faa door deramp des tjds / alg dooz de gol: 
ben ban de Zee / Die famtijdg foa boog fleigeren / Dar her niet meer leesbaar 
was. Poꝛders is de klip / daar deeze pilaar op ffaat/ aan He Weſt zijde 
ban’t vaſte land afgeſcheiden / doop middel ban cen Klefne arm / of gracht 
ban De zee / omtrent febentig boeten breeed/ met zeer Weinig waters en 
heele punten ban klippen. 

reorens _ an deefe deurvaart / ter zijde ban Europa ‚ omtrent zeben Duifend ſchree⸗ 
ván de Swar- Den Ban Konftantinopolen , ffaat Die vermaarde gebangenis/ Dien fe De 
te Zee> ten Toorens van de Swarte Zee noemen. t Is een vaſte Burgt / Daar op men 
Gevangenis gebuuciglijk wagt houd / en daar den Srooten Weer / om fijn opperste _ 
Grocten, magt te toonen / veele lieden ban hooge ffaat/ alg in een eeuwige bewaar⸗ 

nig/ feer vaſt beflaoten houd / twelke hp fgn bpanden acht / ’tfp Dat fe gez 
vangen zijn terwijl fp vegen hem oorlogden / af Dat ſy op een andere — 

— onder 
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onder be handen ban ſijn Amptlieden zijn gevallen. Men feat / dat men 
eertijds bp deefe Toazeng een lange keten tuſſchen d'oevers ban Aziaen Eu- —— ke⸗ 
ropa ſpande / waar mede De deurbaart / hoewel ſeer bzeed zynde / geſtopt 
wierd / op Dat men bp onbeilige tijden niet / dan met kennis / daar doorz 
zou konnen varen. Aen fiet in zee noch eenige pilaren Daar deeze won⸗ 
derljke keten aan geſpannen wierd; maat zp zijn heden geheel onnut; want 
men fpand’er geen ketenen meet aan. 
…_ @akzijn aan deeze deurvaart Beel goede blekken / en over al Beel gebau: rur.nui- 
wen / maar boopnamentlijfk tuinen / die aan hun Meeſters Get bermaak zen. 
han de zeeen ban hetland geeven. Echter ziet men'er niets / dat heerlylt 
is / dan zeer beeede wandelrpen / ban Wederzijden met lange rijgen ban 
zeer hooge Cppzeffe-boomen bezet ; en in De tuinen ziet men aangename bedz 
Den / op zekere maat afgepaft/ altemaal met beefe en berfcheidene bloemen 
verbuld / in't welſi zy in deeze plaatfen meer vermaalis fcheppen / dan in 
eenig ander Ding In deeze tuinen maken zy zekere gebeuwen/ vlalt bp 
Dd’ aarde / Diezp Kiosken noemen / welke zalen of kamers ziju / rondom 
van d' andere timmeringen afgefcheiden/ Welker daften hoog zyn / en fpitg 
opgaan. De zolderingen van binnen zijn ban de zel be geftalte/ cierlijk gez 
fneeden/ vergüld / en gefchilderd. De muuren sijn Lan binnen miet fijn 
pozcelein en met andere koftelijkheden vercierd. Deeze hamers sijn vond: 
am met banken bezer / Die met tapijten bekleed / en een Weinig boben de 
bloer verheven zijn / om daar op te konnen zitten en leggen / baar men kijk- 
gaten of dichte tralpen boor maakt / om zittende of leggende daat door te 
konnen3ten / tgeen buiten gedaan wo2d. Bp deeze K iosken doen zy kleiz 
nebaden of bpberg maken / daarden Grooten Heer zich brrzonderlijkt ber: 
luſtigd met fijn Dwergen / Wootfemakerg / en Momſpeelders in't Waz 
ter te doen fpeingen ; en is Ga gewoon met ——— Lieden en met zijn 
Boelinnen / geheel van ander gezelſchap afgeſcheiden gemeenzameljk te 
verkeeren. Deeze Kiosken hebben noch berfcheidene uitfteelkende hoeken, 
pf liever zekere vertrekken / Die zu tot berfcheidene gerijfljkbheden gebruiſien. 
Deeze gebouwen worden niet alleentijk ín de tuinen buiten / maat ookt in 
De hutſen ban de Stad gemaakt / en boornamentlijk mdie plaatfen / daat 
men eenige uitztat ter zee of te land beeft. 
Wat d oude dingen aangaat / een der bermaardften is den Hippodro- Eiprodro- 

mus, een befkende plaatg/ of lieber een zeer beroemde Renbaan / die noch 15° TSP 
in ſtant is / hoewel ban zijn bercieringen / Weike hem omringden / ont: 
bloot; gelijk onder anderen ban een treffelijlte Kerkt Der oude Kriſtenen / 
die men booraanzag/ en Die dao: de Turken verdelgd / en tot een ander 
gebzuiſß veranderd eis / gelijk beel andere oberblijffelen ban zeer tceffelijke 
gude gebouwen / die heden niet Dienen / dan om wilde beeſten Daar mm te 
ſlutten / welke den Grooten Beer tor zijn bermaak onderhoud / alg Leeu⸗ 
wen / thgers / en Diergelijke wilde beeften / Die ik eend altemaal op een och: 
tend zag / en onder hen een klein handtje / dat bp na ban zijn moeder af bit 
hen opgevoed en gewend was / en onbefchzoomdelfjk omtrent hen fpeelde / 
en condow hun muilen pooten fkaorf / sCnha: van Bun tanden en —— 

aa 2 e⸗ 
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beſchaadigd te worden. Men bewaard nogh ín de Hippodromus of in deeze 
Nenbaan een Pyramide vaneen matelijfe grootte / geheel bancenftuh/en 
een ander ban beel ſtuklien / die niet Kleinder ig, Ook ziet men ‘er een ka: 
pere pijlaar / beftaande uit drie langen ban be felbe ſtoffe Welke om mals 
kander gewrongen zjn / en welker hoofden zich ban buiten am hoog op- 
beffen / en daar / in plaats ban een kapiteel of hoofd· ſtuk / eenvechte dzie: — 
boek uitmafien. De ftraat-praatjes (eggen / dat Deefe pilaat dooz een 
Toovenaar gemaakt wierd / welkers betoobering / Dien Gp’er bpgeboegd 
had / de Stad taenmaalg ban beel flangen/ daar zp af geplaagd wierd / 
verloſte / doch dit zijn fpeeuk jeg van d' onweetende menigte. - 

Holte onder k Deb d' inwoondersg Dikkmaals hooren feggen / Dat De Hippodromus of 
de Renbaan, Renbaan / Dieeen groote en langwerpige plaats is / onder open en hol zou: 
en — S-dezijn. tZelbe zeggen zp ook ban de Hecht ban S.Sofia, namentlijk dat 
sten, zp op onderaardfche getwelffelen gebouwd is / die op bafte pilaaren ffaan / 

en Dat de holligheden / Die groote water-bakken gelijken / met regen· wa⸗ 
ter vervuld / en alle zoo hoog zyn / dateen fchuit Daar in komen / en zich 
ober al keeren en wenden kan. ’k Beloofechter/ dat de Dtedelingen hier 
ín miffen; doch ik wil met ontkennen / Dat ze Diergelijke water-bakken in 
bun Stad hebben ; maat niet ín die plaats; Want indiener dusdanigen 
onder De Leth ban S. Sofia geweeſt hadden / zoo zou Prokopius daar af gez 
fproken hebben/ te weeten / in be Befcheijbing han Deeze Herk / doo2 den 

…… Keizer Juftinianus vermaakt / en in beter ftaat heefteld. Wp ſpzeekt wel 
Belehrijving pan een groote anderaardfche waterbak / Die van deeze Weizer gemaakt 
deraardfche wierd / tot nuttigheid van de Stad / welkefomthds by de Zomer gebrek — 
Water-bak. ban water had; en hp beacht het water uit de bronnen daar in / Doo? midz 

Bel van zekere water-geut/ Die altjd genoeg berfchafte om Deeze plaats bol 
tehouden. Alen maakte dan Beeze groote waterbak niet onder De Werlt 
han S.Sofia, maar elderg onder een geoote zaal of bierktantig bof / ban pi⸗ 
laren omtingd / die Boven tot een ſteun ban Deeze zaal dienen / na bp het 
Roninglijk portaal / daar de geenen / Die pleiten / en hun voorſpraken zich 
baardig houden / om ter gehoozte verſchynen. Deeze Water-bak wierd 
eertijds De (oninglijke water-bak genoemd. Mp was drie honderden zes 

en⸗dartig boetenlang / en honderd twee-en-tagchentig boeten breed / en 
ftond op een groot getal van marmere pilaren / altemaal eben groot / en 
twaalf voeten ban malkander gefteld/ in twaalf rygen gefchikt / bande 
welken ieder acht-en-twintig pilaren begreep. Niet meer dan tagchentig _ 
KNoomſche fcljzeeden ſtond hp van deeze Loorgedagte Berkt afgelegen; ’t melkt 
mp bermoeden Doet / dat deeſe Stedelingen / ter oo?zaakt ban de bpgele: 
gentheid gemeent hebben / dat De zelve vecht onder deeze Merkt is. 

Wat de Hippodromus of Fenbaan belangd / "tdunkt mp niet waarfchij: - 
lk / Bat men holligheden daar onder gelaten zoude hebben / zoo om dat 
dugdanig een plaatg baft en hegt moet zijn/ dewijl ze tot d'o penbare ſchouw⸗ 
fpeelen gelhauwd wierd / en daar men met paarden en wagenen in vennen / 
en Diergeljke andere geweldige oeffeningen zoude pleegen / alg ook om dat 
men daar op De bloote aarde gaat / zander Dat De zele eenigſins — st welk 
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t welk echter weezen moeſt / 308 3u ergens eenige gewelffelen hab. 
In de zele Drad zijn noch andere bermaarde merkteeltenen van d' Oud⸗  Vertchei- 

Heid / alg Die twee graate prlaren/ Daar af den een met hiſtorien en beeld: ——— 
week vercierd is / gelijk de geenen han Trajanus en Antoniuste Rome, en der Oudheid, 
gokt niet kleinder / welke / gelijk er gelooft woedden geen is / dien den Kei⸗ 
zer Arkadius Deed opzechten/ met zón beeltenig Daar boven; doch diten 
ziet men nu niet meer / vermits het door eenige aacdbeebing nedergeworzpen 
ig. Den ander is bp na ban gelijke grootte / en ban beel ſtuſſkken / maat 
niet Gol ban binnen / en ftaat ín deeze lange rechte ſtraat / van Be welke ík 
Gier boo? gefpzaken heb. Hyis van gepoſjſt marmer / een weinig Hoor’t 
buut berdo2hen / 't welkt aan Gem de naam ban De gebrande pilaar heeft ge: 
geven ; en hp ig met pzere banden beflagen / miſſchien om dat Gn dzeigde te 
ballen. Deeze pilaar gelaofd men den geente zjn / opde welke Konttan- 
tinus zíjn beeltenig ban Koper Deedzetten / ’t geen federd nederbiel / en on: 
der de heerſchapph ban Alexus Komnenus Booz een getweldigen Wind in ſtuk⸗ 
ken geworpen wierd. | 

Jiet herre vandaar toonde men ons noch de plaatg / Daar Arius boeft / — ri 
_ met zíjn ingewand nederwaarts uit te ſtorten / doorde kragtige gebeden “°° 
ban den Betligen Biſſchon ban Alexandria , gelijk men ín’tBoomfch Mar⸗ Oxerblijt 
telaatg-boek leeft. Ook ziet men noch eenige oberblijffelen ban een Paleig/ eren van ’ 
t welks zo zeggen het Hof ban Konftantinus geweeft te zijn / en op’t een ein: ea AAE 
de Der Stad ffaat / na't vaſte land op een hooge plaats; invoegen dat 
men ’t ban de haven en ban de zee kanzien. Geen er heden af taat, is 
tan weinig belang / en Wazd niet bewoond / uitgefonderd een groote ka: 
mer / eneenige andere oberdekte plaatfen/ daar zich de geenen houden / die 
fpíeffen en ander lang geweer boo? ’t Leger maken ; ’t welk al ’t geen is /Dat 
in deeze plaats gedaan Wozd. X 

Tft weet niet / of ik de twee Beziftens, of de twee Bezaziftans , gelijk erkoog” 

fammigenhen noemen / ín ’t geral der oude gebouwen Lande Brielen / of “* “°° 
ban de nieuwe der Turken ftellen zal. Dit zijn twee ruimen plaatfen / met 
muuren omtingd/ Die met ſterke deuren geflaoten worden / en met gewelf⸗ 
felen overdekt zijn / daar men beel uitzichten baben ziet ; ’t welkt alte op 
veele vaſte pilacen ruſt / die ín goede ordening ſtaan; en dit Doet my oozdees 
len / dat d' oude Kriſtenen nietde Turken / de ſtichters daat af geweeft 
zijn. Doch de laatften gebruiken ze nu / om daar bun waaren / Die tan 
belang zijn / tekoop teftellen/ gelfjk de namen zulks mee beengen. Dee: 
ze geheele ruimte is nergeng anderg meebezet / Dat met handwerkslieden / 
en verkoopers / die daar hun plaatfen hebben / gelijk winkelg/ daat men 
alle Kofteljke dingen verkoopt / als kleederen / lakenen / boeken / vercie⸗ 
tingen ban gouden zilber/ in't kort / al’ koſtelhkſte en Dierbaarfte/ dat 
in de Stad gebonden word. 
De wooningen Det Janitzaren zijn niet ban de minften ban’ Konftantino- woonir en 

polen. Zp5yn tweederhande / te weeten / d' ouden en nieuwen / op de der Janirza- 
wijze van twee grote looſters / daar alle de Janitzaren / die noch bank — 
wen noch buizen hebben / gelijk men hen ten meeſtendeel bind / wel gez 

laa 3 huisveſt 
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huisveſt zijn / en wel onderhouden worden / ſtaande ieder bj benden onder 
zijn Oberſte. t Zijn groote en zeer welgelegene gebouwen / daar alder⸗ 
hande gemak in ís. ge 

De Zeven Ook moet men ín De cg der groote Gebouwen tellen het Paleis / of de 
Toons. Burgt / diemen De Zeven Toorens noemd / aan B oever Der Zee / in dit 
El waar toe Uiterfte ban De Stad/ daareen hoek is / inde welkettwee oeberg te famen 
gebruike. Komen / waar af den een ban 't bafte land / en den ander ban De Proponti⸗ 

fchezeebeflootenig. Deeſe plaats, Die heden toteen Burgt diend / en 
haar naam ban De Zeben Toozeng boerd / Daar af zp omringd (8 / Word 
altijd ban Krijgslteden bewaard / ents niet anders geacht dan een berma⸗ 
kelijke gevangenig ban eenige magtige lieden / die of door Gun Vorſten en 
Ouders / of dooꝛ anderen aan den Gꝛooren Beer / als tot Gijzelaars / of 
om eenige andere inzichten / gezonden zijn; Daar zy in geflaoten gehouden 
Worden / zondereenig ander ongemak te lijden. Zp hebben 'er goed gerf 
van alles / met treffelijkte khamergen zalen, benevens alle andere Dingen / 
Nie tat gemak ban ’t leeben Dienen ; mboegen dat men zeggen kan / dat hen 
niets als De vꝛhheid ontbreekt 

Het voorznaamſte Paleis / 't geen nu de gewoone verblijfplaats ig / en 
daar den Grooten Beer zijn Hof houd/ 19 aan’t ander einde ban de Stad; 
dach wp zullen ’er hiet nict meer van zeggen / alg voorneemens zijnde een 
bpzonder Hoofd ſtuk daar van te maken / waar in wp alles o2dentelfjkt zul: 
Ten befchrijven/ 't geen met groote moeite en koſten Daar ban tot onze kens 
nig ts gelhomen. j 

Begraaf- …— Jaar laat ons de Begraaf-plaatfen der Octowanniſche Welzeren niet 
aan der oberſſaan. Sedert Dat zp meefter ban Konftantinopolen zijn geworden / 
Keizeren, ebben heel ban hen Mogkeẽn doen bouwen / gelijk Sultan Muhammed, 

die’ Greiekſche Fiyk herdelgde/ en deeze treffelyſee Stad veroverde / Sultan 
Bajazet, Sultan Selim, en Sultan Soliman, Die, De ſtichters daar af zijn: 
De / hum Graffteden Daar bp hebben doen bouwen / maar echter Daar hui- 
ten / hoewel in de gemeene omkting han ’tgeen/ dat tot deeze Moskeen 
behoord. Doch Sultan Muhammed, Dader van Sulran Achmer, en Sul 
tan Amurat ‚ Die zijn Bzootvader wag / en Beeze andere Sulran Selim de 
tweede / Die Cypruswen/ en Solimans zoon was / hoewel zn geen bpzanz 
bere Moskeẽn vaa? stel hebben doen bouwen / Gebben zo echter Gun Graf⸗ 
fleden rondom de Herk ban S, Sofia. Altemaal zijn zu Lan geſtalte geink 
Kapellen / ſommigen cond / en anderen kantig / en met berfcheidene zij: 
Den/ eenigen meer / en eenigen minder / nadat ze groot zijn. De muuren 
ban binnen zijn verſcheiden / of geheel Wit/ of met fijne pozceleinen bezet/ 
met letteren tuſſchen berde / en met Arabiſche teekenen / volgens hun gez 
woonte / en met gaud en zilver bercierd: _ De vloer is geheel met tapijten 
bedeſit / op De meike een groote houte fag ſtaat / met zijde lakenen / cn met 
goude brakaden eberdekt / waar ín het lichaam ban den Gieizerlegt. Men 
ster noch boben Deeze ftaffen een uitgefpannen kleed / en aan Den top een tulz 
baud / op De zelve wijfe alg den oberleeden Die dzoeg.  Pndien my wel bez 
richt is / zoo zijn zp gewend deeze tulband en dit kleed jaarlyks te —— 

en. 
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wen. d'Oude kleederen ballen hun Pienaargten deel / die / met geld 
bekkogt om altijd bn deeze ljken te zijn / wmallkander berpoozen/ en geduu: 
ríg daar bp blijven / terwijl zy in hun boeken leczen / en God bidden boor 
De ztelen Der geenen / welker lichamen Daar onder leggen. 
Ter zijde van deeze groote kas ſtaan noci eenige anderen / Die niet zoa bre 

wijden niet zoo hoog zyn/ Waarin de Bzouw of Drouwen / die van Den B‚2ttien der 
oberleeden meeft bemnd wierden eggen. Aondom ſtaan nach eentge anz Kinderen. 
dere kaſſen / die klcinder zijn / en Werker Dekfel niet plat {8/ maat in’t 
midden ſpits oprijft/ en Hooger na’thoofd alsna De boeten. Wier ín leg: 
gen de kinderen / welfter affen grooter of kleinder na’t getal van bun 
faren/ zijn. Deeze kiſten zijn ook / zoo wel als d' anderen / met koftelij= 
he ſtoffen oberdehe ; en indien fp zoonen zijn / zoo ſtaat boven op ieder een 
Culband ; maar indien fp dochters of vrouwen zón / 300 ziet men daat an⸗ 
dere vercieringen / en ronde murfen van zilver laken / met bloemen berz 
rierd / boven fcherp/ gelijk fufiecbzoaden / met wit fijn en deurſchhnend 
lijnwaat bewonden/ 't geen her hulfel Der brouwen ig. Fk was met mede 
doogen bewoogen / toenikt mijn oogen op de begraaf-plaats ban Sulran _Begraaf- 
Amurar liet gaan / en/ behalven zijn kiſt / ende kíften fijner lieffte bzou-has's „van 
wen / nech de geenen ban een groot getal fijner kinderen ban alle ouderdom: ‚a: en >: 
men zag / die welfeftig/ andere zeggen meer dan handerd/ Warten / Welke groot geral 
bp bj beefcheidene brouwen Gad gereeld; en men verteld onder andere din: ZUNE L00- 
gen/ dat fp alle gelijk mer hem / opeen felbe dag / begraven zijn; Want 
fj wierden altemaal/ volgens hun weeede gewoonte / uit inzicht ban ffaat/ 
Doo hun oudfte WBzeeder/ eenige erfgenaam ban’t Werzerrik / om halg 
gebzacht ; en zeker / hoe ik Dit weeed geval meer oberwaog/ Doe ik deeze 
ftant ban hen dus by malkander te zien / mededoogender vand. 
War de lugt te Konftantinopolen belangd/ Die is geweldig ongeftadig / ie ihn 

en bet gebeurd dikwils / Dat men op een ſelbe dag een zeer groote Hette en Kontauti- 
koude geboeld. De noorde winden beroo2zaaken er beel kwaads / om dat nopolen. 
fp ban de zyde der Swarte Zee deel grohe dampen meebzengen/ Die uit deez 
fezee vijzen / Welke zeer modderig is doo? d inbloeping ban Lerfcheidene 
bloeden / en Door de Meotifche poelen, Die zich Baar in ontlaften; en Dez 
wijl al’tlaud tuffchen Konftantinopolen en be Swarte Zee/ effen en gelijk 
is / of zeer weinig heuvelen heeft / zoo zijn D eerfte hoogten/ welke Dam: 
gen ontmoeten / De bergen van de Stad, daar fp geftuit Worden / ’t welk 
oozzaalt ig Dat alle de tegeldaken met de genten altijd ban groen moſch bez 
dekt zyn / ’tgeen elders boo? een bewijg ban een Kwade lucht word genaz 
men. Enzeher / depeſt / Die bna altijd te Konftantinopolen gebonden Apen 
wozd / fchoon de lucht daarom niet beſmet is / ſpruit ten Deele wit deeze gee zelfs oorza- 
ſteldheid ban de lucht / en ten deele ook uit de weinige blijt/ welke men ken. 
toond / om ín beel baogballen De gezondheid tebetwaren; gelijk met toese 
Taten/ dat men daat in de zomer alder hande ongezond en ontij gewas 
verkoopt / 't wellt in de maag gekomen / en met water gemengd/ Dat De acr Turken. 
gewoone drank is / geen goede uitwerkingen kan voorthzengen ; alg ook 
met te lijden / Dat hun ſtraaten sen meeftendeel zeer bun zijn ; want fp wer⸗ 

ven 
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pen daat alderhande vuiligheid op / 'tgeen’er op bergaat/ zonder dat het 
iemand weg neemt ; ’t welk eectijdg zoo niet en was / en ook tegenwoor: 
dig zoa niet en zoude weezen / indien men altijd een gewelfſel / dat tot cert 
geut verſtrekte open gehouden hat; want dit gewelfſel / ° geen nade 
zee fchuing neder liep / was Dienftig om alle builigheid ban de Stad daar 
doorte loſſen / 't welk de ſtraaten zuiver en klaar hield; doch heden is het 
nergens toe nut/ tet o023aakt van d' onachtfaambeid der Eurken/ die dit 
gewelfſel geheel hebben laaten vervuilen en verderven. Kozt om; deeze 
lieden gebzuiken niet alleenljk geen hulpmiddelen / om zich tegen de peft te 
befchutten; maar ook worden De kleederen der geener/ Die ban Deeze bez 
—— rd geſtozben zijn / al voort opde markt berkogt/ en terſtond 

eer gebeukt, | | 

DARDE “HOOED-STUK. 

Gelegentheid van hetSerraglio. Bewaaringen wacht. Me- 
nigte van Kamers en Vertrekken. Kamer daarden Groo- 
ten Heer de Gezanten in ontfangt. Vermaakelijke Ho- 
venen Tuinen, Vrouwen-Serraglio. Kamers der Ampt- 
lieden. Verfcheidene gebouwen. . Gaſthuis. Verdee- 
lingen van ’tSerraglio. _ Slaap-kamer van den Grooten 
Heer, Elendigenftaatder geener, die onder't Turkſch 
gebied leeven. Op wat manier de Maagden van Serra- 
glio Turfch gemaakt worden. _ Wijze van leeven der 
Boelinnen van den Groten Heer. Teeken van Byflaapen. 
Huwelijken der Keizerlijke Zufters en Dochters zeer on- 
gelukkig voorde Mannen, Straf over de Vrouwen van't 
Serraglio, &c. A | 

Gelegen. L_F Et Serraglio, in het welk den Grooten Heer fijn verblijf en wooninge 
heid van het beeft/ ig bpzonderlijk wel gelegen/ alg ſtaande fuift op De plaats 
Serraglio. gebouwd / op de welke Byzantium geftaan heeft / vamentlijk op een grooten 

hoek ban het bafte land / welke na de mond ban de Swarte Zee ziet/ heb⸗ 
bende de gedaante han een driehoek / Waar ban twee zijden Door d Egeeſche 
Zeebefgoeld wozden/ en De darde aan het overige ban de Stadt gebeatis. 

Jet 
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Wet fEaat omtingeld met een zeer hoogeen ſterle muur / op De Welke men Grootc- 
berfcheidene wacht · toozens ziet / en is na rekening ongevaar drie Itali⸗ 
aanfche mijlen graat. Wet heeft verſcheidene poorten / ban de welken 
ſommigen zich openen na de zee / en D'anderennade Stad. De boor: 
naamſte poozt / Die in dec daad zeer aanzienlykis / iS een bande geenen / 
welke nade Stad toe ffaan/ Waar dooreen ieder Dagelijks ín en wit gaat / 
Blijbende d' anderen geſlooten / tat dat den Grooten Peer / of iemand zijner 
Grooten/ eenige der zelver openen doet. 

Deeze paart word bp dag bewaard dooreen graote Bende Kapoches, bie 
Bp beurten afgeloft worden / en alzoo by nacht weder door anderen / alle Pewaariage, 
twelfte Kapoches ander ’t bebel ban zeg Kapoche-Baflas ſtaan / die verbonden °° WE 
zin iedereen week binnen in ’t Serraglio te blijven. « Buiten de poort / om: 
trent tien of twaalf treeden / ſtaat een kleine wooning ban planken opge⸗ 
flagen/ die men / opraders ſtaande / berzetten kan waar men wil. In 
Decze wooning Geeft alle nachten een bende Janiezaren De Wacht / wellie Lin 
alle getegent beid die vanbinnen konnen waarſchouwen / en hennig geben / 
ban alles water buiten om mag gaan. 

_ Miet minder is het deg nachts aan de Zee-kant bewaard / Dewijler ín de 
Wagt-toozens/ Bie op De muuren ſtaan / geftadig verſcheidene Agiomo- 
glians de Wagt houden / die bp alte voorvallen baard:g zijn om De Wagters 
ban binnen te waarfthouwen ; en op dat geenig vaartuig iets mogt komen 
. — veld hebben zu Gun gelaaden gefchut en buffchieters altijd ba 

Ien heeft ín dit Keizerlijk Gebouw een menigte ban treffelfjke kamers en igte van 
en vertreklien / alle naden tijd des jaars gefchikt en voorzien. Be meeten Kamers en 
ftaan nevens d’ aarde; eenigen ep be heuvelen Hie daar Binnen zijn; en an⸗ Vererekken. 
deren na dezeeltant/ Dieze Kioks, Belvederes, of plaatſen vaneen verma⸗ 
helijke uitzigt noemen. _ Ook Dienen ze tot Banket-huizen / ín be welken 
ben Grooten Deer famwijlen alleen / maarmeeft met zijn Prouwen of By⸗ 
wihven / tot zijn vermaakt gaat. Onder de gedachte kamers ig oolt Die / K * 
Baar den Grooten Peer de Gezanten in ontfangt / en zijn Baſſas in gewige gen Goren 
tigezaken aanſpraak geeft.  @Deeze kamer flaat op een ſchoon Klein Neder⸗ Heer de Gee 
of, dat met veel lieffelijke en fchoone Fonteinen bercierdig. Panbinnenzanten ia 
ig 50 verheerlyſit met een Safa of @lzoon / en beſpreid met zeer koftelijke gaz ontfaost. 
pijten kan gouden sijde / en met heerlijke kleederen ban karmozijn en felp / 
gebozduurd met zeer uitfteektende paerlen/ Daar Den Gzooten Weer op sít. 
De wanden zijn rondom / in plaats ban behangſelen / bezet met zeer ſchoo⸗ 
ne ſteentjes / befchilderd met alderhande gebloemte en Laof-werk/ 't geen 
een aangenaam voorwerp boor het geziat maakt. E 
Aan deeze hamer is noch een kleinder baft/ welfkkerg geheele binnen-wand: 
maer zilvere platen met goud doorwerkt obertrokken is / hebbende borders de 
Bloer met zeer hoftelijke Perſiaanſche tapijten ban zijde engaud bedeke. Cot 
dee ze kamers en berblijf-plaatfenban den Grooten Beer zijn zeer fchoone … 
Wateren Tuinen / bezet en voorzien ban alderhande beugten en bloemen / glen 
welke (ur deeſe Geweſten konnen ink — /met menigte Lan * en Tuiren, 

er et: 
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bermakelijke wandelingen / die aan Beide De zijden met hooge Cypzeſſe⸗ 
boomen beflaoten zijn / en bind men de Fonteinen daar ín zulk een ober: 
bloed/ dat er bp na aan ieder Wandelweg een te zien is; invoegen dat Dee: 
ze plaatfen in vermakelſtheid voor geen Ding ter weereld behoeven te wijz 
en. 
Behalven de gedachte kamers / Die ín een zeer groot getal zijn / en alleen 

Vrouwen. vVoor deg laeiſers eigene perſoon dienen / zijn er noch berblijf-plaatfen boor 
Serraglio. de Drouwen / welke bp na een gedaante ban een Nooſter mitmaken / waar 

ín d' opperfte Sultana en d' andere Sultanas, Benebeng een menigte ban Bp: 
wijven en hun gevolg / woonen. Dit Serraglio heeft ban binnen al het gez 
mak / dat men zoude konnen vereiſſchen ban bedde-kamers / eet-zalen / 
vertrek kamers / bad-kamerg / en meer andere kamerg / Welke of tat 
bermaak / of rot een noodwendig gebuik Dienen. | 

Van gelijken zijn ‘er ook berfcherdene kamers en wooningen affonderlijk 
Kamers der gebouwd / welke Dienen Voo, De voormame Bevelhebbers. De minder 

Amplieden. beampten zíjn ook zoo wel voorzien / dat niemand gebzekk aan eeníge nood⸗ 
toendigheden behoef dtelijden. Onder deezen zijn 'er twee zeer groote Bez 
bouwen / ban de welken den een den Hazinch of groote Theaufry of Schat- 
lamer / enden ander deg Ketzers Garderobbe of Gewaad · kamer is. Dez 
zen zíjn twee zeer fraape gebouwen / enter oorzaakl ban hunne Dikke muu⸗ 
ren / enſterke yzere venſters / beiligen zeker genoeg. Jeder der zelber heeft 
ook een pzeren Deut / Die beide altijd geflooten worden gehouden; maat die 
pek Schat · kamer word nach daar en boven met des Heizers zegel ber⸗ 
zegeld. | | 

Verfcheide- Men heeft hier ook kamerg bon: gebeden / voor baaden/ boog ſchoolen / 
ne Gebou- flachterpen/ kookeng/ biftilleee-plaatfen/ plaatfen om te fwemmen / om 
wen, paarden te berijden / om te worſtelen / doelens om na het wit te fchieten 5 

in em kort te gaan / al wat tot nooddzuft / gemakt / of bermaak / kau 
ienen. 
Opy bet eerſte inkomen in het Serraglio, ziet men een zeer groote en aan: 

zienlyke Poozt/ in welkers portaal altijd een wacht ſtaat ban omtrent vijf⸗ 
tig mannen / hebbende geduurig hun wapenen bp zich / als roers / boo⸗ 
gen / en fwaarden. anneer men deeze Poot dooz is gegaan/ door de 
welke de Baſſas en diergeltjlie Gzooten te paard mogentijden/ komt men in: 
een zeer ruim plein of neder-hof / ’t geen omtrent in De lengte een vierden⸗ 
Beel ban een Gtaliaanfche mijl kan halen / en ooft bp na 300 beel in De breed⸗ 
te. Aan de flinker hand ban dit plein/ niet berre bande poort / id een 
plaats / daar men de gaardenen menfchen/ bp regenachtig weder / kan 

Sathris. Onder verſchuilen. Eer vechter Gand ig een Gaſthuis voo? de fulkhen/ ars 
ín het Serraglio fiel komen te worden / in het welke alle noodwendigheden 
worden gebonden / zijnde een Gelubde daar over gefteld / Die een menigte 
ban mindere dienaren onder zich heeft am opdeziehente paffen. Dan ges 
lijken ig ook aan dandere zijde ter flinker hand / een zeer groote tufine 

aatgof verde / in De Welke timmer · hout / Karren en — dingen 
ewaard worden / om de zelve fn tjd ban nood bp de hand te hebben, Bo⸗ 

ben 
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ben Dit berdek is een groote zaal / vooꝛſien met alberhande wapenen bande 
oudeert nieuwe flag. Î 

AIS men dít plein aber iS gegaan/ binbmeneen tweede poost / boor de 
welfte De Baſſas ban hun paarden afftijgen / Die een weinigfe kleinder is alg 
De boorgaande / maat in bergelding beel cierlpker en koftelijker. Onder 
dee ze is ool een ftaatelijk po2taal / alwaat ban gelijken een wacht han Kae 
poches, met hun wapenen / gelift aan D'eecfte poort gebonden wozd. 
ABanneer men daar doo, gaat / bind men een tweede plein / kleinder alg 
— voorgaande / maat ongelijk beel ſchoonder / ter oorzaak ban de lieffe⸗ | 
lijke fonteinen en wandelplaatfen / ometugd ban cppreffe-boamen / en kn EE 
liefelijke groene grag-weiden / op De welfte de Gazels en geiten hun fongen Serraglio. 
boortbzengenenboeden, Ober dit plein moet een ieder / behalven alleen 
den Grooten Heer / teboetgaan. Van beide de zijden ban de gezeide poort 
ig cen opene galderpe/ vuftende op zeer fraape pilaaren / buiten de welken 
be Chiauſſen, De Janitzars, en De Spahis gewoon zijn in tangen op rpen te 
ftaan/ alles inzeec netteen fcaape ſtleedingen / terwijteen grooten Divan 
of Faads-bergabdering / op de komſt ban eenig bzeemd GBezant/ om den 
Gzooten Heer de handen te kuſſen gehouden word. Fn het felbe neder- 
bof / op de cechter hand/ zón alle De kookens negen in'tgetal/ hebben: 
De ieder haar bpzondere kokgen dienaars. d Eerſte en De grootfte ig Die 
ban den Gzooten Heer; De tweede Die Lan D'eerfte Sultana, De darde die 
Band’ andere Sultanas; De bierde Die ban de Kapi-Agaas ; De vijfde voor den 
Divan; De zegde Doop D' Agaas, Des lieizers Edellieden; De zevende boor 
De mindere Dienaren; de achtſte boo? be Drouwen; en De negende boo de 
onder-Bienaarg ban den Divan. 
Op de flinker hand ban dit Pebder-hof is deg aeizers flal / ban omtrent 

bijf- of zeg-en-dartíig zeet fchoone paarden / welke zijn Woogteid altcen 
boo? zijn oeffening houd. Woven deeze ſtal zijn kamers / daar den toeftel 
ban deeze paarden ín bewaard word / Die ín Ber Daad ban een onwaardeerz 
lijke koftelijk beid 1e ; want de bzeidels / boeft- en ſtaart · ſtrengen / zijn zoo 
Dik met alderhande cdele gefteenten bezet / Dat d' aanſchouwers daar ober 
bverſtomd moeten ftaan. 
Bp de zelbe ftal zijn zekere gebouwen / tot den Dienft der Bedienaars en 

Amptenaren banden Divan; en Wanneer men twee Dacde-deelen ban dit 
plein ober ig gegaan / ontmoet men de plaats / ín De welfke Den Divan gez 
houden word / waar aan de Hazineh vaſt is / Die D' uiterfte Hazinch af 
Schat-kamer genoemd word / welke, zoo haaft algden Divan geeindigd 
is / met het zegel ban den Bzooten Vizir weder verzegeld word. Qeveñs 
aan Den Divan, maar een weinigje achterwaarts / en na de flinker hand 
toe/ is de poort / door De welke men in het Brouwen · getimmer gaat. Beez 
ze poort wozd deg Roninginnes of Sultanas poot genoemd / en door een ben: 
De ban fwarte Gelubden bewaard. 

Het boozzeide plein eindigd aan de darde poort / welke deg Tteizerg poort 
geheeten word. Deeze leid tot de kamers en berblf-plaatfen/ die alleen 
boor hem / en zodanige Edellieden / — —5 nacht en dag op 

2 pa * 
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paffen / gehouden wozden / en niemand anders vermag daar binnen te hoe: 
men/ ten ware uiteen bolkomen bebel ban den Grooten, Beer. (wel bers 
ſtaande luiden ban. groot. gezag / behalben die tot Be Geuken behoozen / 

„dBeneeg-meefter&/ en diergelyſen / Die alleen op bewilliging banden Kapie 

„Aga, zooveel alg den Oypper-kamerling van’ serraglio , binnen gelacen 
Worden. bte e * 
Han het einde ban het Serraglio, 't geen na De water-kant ſtaat / is cen 

ry ban zomer-gemakken opeen kleinen heuvel gebouwd/ zoo Wel geſchiſt 
met zaalen en Kametg/ 300 vermakelijk gelegen/ en zoo tijkelijk toege⸗ 
maakt / dat ze terecht het berblijf ban een z00 magtig Monarch beedienen 
tezijn. Onder anderen is'er een zaal / na het ooften toe open ſtaande / 
‘met scer ſchoone pplaren onderftut. Deeze zaal heeft haar uitzicht op een 
doo? lonſt gemaakt meertje / 't welk zp Hawoor naemen / boort komende 
ban omtrent dartig fonteinen / Die opeen flag van Terrasof aarde hoogte 
gemaakt ffaau/ zijnde altemaal ban zeer fchaon marmer / en bet gezeide 
meertje omringende ; zulks dat het water ban de bavenftaande fonteinen 
ín dit meertje valt ban waar het weder Doop zekere water-leidingen in ecz 
nige bpftaande hoven loopt. In dit meertje legt een Kleine (chuit/ in De 
welke/ gelijk mp gezegt wierd / den Grooten Beer menigmaal met zijn 
Stommen en Bootfemakerg gaat / latende hen op en neder roepen/ ter 
foil hy baft met hen ſpeeld en. hen menigmaal beo? zijn vermaak aver 
_boo2d laat fpzingen. * 

iaapkamet· Mat de Slaap kamer ban zijn Hoogheid belangd / de muuren Baar af 
wan den zhu bedelit met ſteent jes ban het fjnſte Chineefche porcelcin / beſchilderd 
Grooten niet bloemen ban alderhande verwe / 't geen cen zeer aangenaam gezicht 
ine maakt. De voozhangſels zijn van goud Taken-ban Burzia, en hun booze 

den ban harmozijn felp / gebozduurd met gouden paerlen. De poften ban 
zijn bed-ftede zijn ban louter zilver / hol van binnen/ en bovenop der zele 
ber toppen ſtaan / ín plaatg ban knoppen / leeuwen ban Ariſtal. Het bee 
hangfelig ban goud laken/ gelijk ook de bulſters en matraſſen. De bloer 
ig bedekt met zeer hoftelijke perfiaanfehe tapijten / of alkativen / gewzogt 
ban — en goud; en de zittingen met De kuſſens om opte leunen zijn ban 
goud laken. 
nt nudden ban Deeze hamer hangt cen zect groote lantaarne/ vond 

ban gedaante, hebbende de flijlen ban zilver verguld / fcer Bicht metra- 
Bijnen / efinerauden/ en Tuckopfenbezer. … De glazen zin ban zeer fijn 
kriftal; ’t welk alles een zeer aangenaam vooꝛwerp baar: het geficht maafit, 
»t Tampet met de Schotel / daat zich den Grooten Beer in waſcht / zijn 
ban enkel goud / dicht bezet met cobijnen en tuckorzen. we 

Elendigen, Mat bozderg De geenen belangd / Bie zich in het Serraglio onthouden / baar 
Raat der ge- Han khan menzeggen/ dat zp altemaal / 't zu mannen of brouwen / flaaven 
ner, cie op-en ſlaavinnen ban den Beooten Weer zijn / eben gelijk alle zijn Onderdaa⸗ 
dert POES men; want gelijk hp alleen. hun Opperheer is / alzoo echennen 3m/ dat 
ven, alleg/ war 3u bezitten of genieten / hem in eigendom toebehsord / en Dat 

zn’ Ban zijn goedheid en gunſt maar te leen hebben, F 
Wijders 
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Müũders mag dit Serraglio met recht-dezaap-plaats/ of het. plantfoen 
banziju Dienaaren / genaamb Aon /,„Bewijt alte zijn booznaamfte Be⸗ 

-ampten aldaar hun opboebing heben. … 7 
„ @eeze/ Die binnen De darde podst/ ded onings boost engen, Hi 
onthouden / zijn omtrent tee duizend fleck /_300 mannen alg beonwen 
ban de welken De vrouwen / oud en fong/ Des Heizers bpflaapſters oude 
brouwen en. Dienareffen/. altemaal by Den ander gerekend / omtrent cert 
getalbanelf/ of twaalf Gonderd kannen uitmaken. De geenen / die hier 
tet dorzaal ban hun fchaonteid bewaard worden / zijn altemaal jonge 
„maagden / die Van vreemde bolkeren genomen of toegebracht wo den / 
welke; na goede maniêren/, tfpeeten op, fraren-fpel/ zingen/ danſen 
aardig werken / en Haagen geteerd tehebben / aan den Bzooren Deer / a 
zeer waardige gefchenken / opgeofferd worden ’tGBetal var Deezen neemt 
bagelijkgtoe / na Dat ze veel of Weinig bande Tartaren / of door de 
en andere Grooten / toegezonden worden. okt neemen zy Welaf in het 
getal / Wanneer den Grooten Heer / om ſommige oorzaken/ d'eene of 
D-andere uit zijn in het oude Serraglio Doet berbursen ; "twelft oakt een zeer 
ſchsone en groote plaats ig; gelijk hier na gezegt zal worden On 36 
SDoo haaſt als deeze maagden mt Serraghio komen/ worden fp Curlifeh op „ar wa⸗ 
gemaakt / ’t welk alleen met deeze plegtigheden gefchted / Dat zy De voorſte nier de 
binger opſteeken / en de balgende woozden zeggen ; Las illas Heh ilalla Mu⸗ maagden 
hammed refülalla ; "tgeen beteekend / daar is geen Godals God alleen „en sio « —— 
‚Mahomet is Gods Boode ; en na dat zy in jaaren en geſtalte / en ban uci⸗ gemaakt 
ging zijn/ ten wellien einde zn ondervꝛaagd worden dooz een Peouw / die worden. 
3e Kahyah Kadun, of Moeder der Maagden noemen / worden zp in een kat 
wier gebracht bp de geenen / welke ban De zele jaren / geeft / en neigingen 
zijn/ om afdaartefaamenteleeben. In dít verblijf det baoutven teeben zu 
eben gelijk de NRonnen ín de kloofters. Zp flaapen ap Sofaas of beddingen/ 
bie aan beide de zijden deg kamers flaan / blijbende een beeede en ruime 
plaats ín Bet midden / om te konnen wandelen. Hun Bedden zijn Scet hard 
en bj ieder tiende maagd legt een oude Hout. De sen enacht over bean: 
den’er berfcheidene lichten in He ſſaap · Kamers; zulks dat men ze gemanſie⸗ 
glt aan alle zuden Kan overzien. bekort tit: 
Dicht bp derze flaap-kamers hebben zy une baden en keukens / bene⸗ Maniere van 

gens een menigte ban fonteinen / dooz de welken zp met water gediend tore gern der 
denn. Boen de gefeide laap-kamers zijn berfcheideneandere kamers / in van aen 
de welkensp zittentenaajen/ of eenig ander Werkt te Boen. Hier ſtaan Grooten 
oalt hun koffers / waar im zy hun Kleedereiten — — Als zy reten / Heer. 
seten zy in een getalte ſamen/ wordende Door ander — gediend en 
opgepaſt. Hoch hebben zy eentge andere blaatſen/ daat zy té fehool gaan/ 
en onderweezen worden / zy in het ſpreekzen of letzen bande Turhtthe 
taal/ of mbetnaajen/ bordinuren / of ſpeelen ops mſtrumenten/ of ande⸗ 
4 diergelijke aardigheden, waar {n zp oude Drouwen tor Meeſtereſſen heb⸗ 

Den Grooten Beet OAD nopfe / dan feel wanneer se 
ï pp * — ef 3 v 3 7 ® „id 4 al IE | d gem: 
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Benreerft toegebragt Worden / of dat hy er cen tat zijn byſſaapſter begeerd 
úirtwelk een gebal hpt de voornoemde Kahyah Kadun ſenn ban zin —— 
men doet hebben / die daar op terſtond zoodanigen verhieſt / als zn be bez 
lj en fninnclijkften acht te sijn ; en hebbende Die ineen kamer op 
tweérpen geftelt / bzengt 3p den Grooten Peer daat in / die bier of vijf ma: 
fen in het midden ban Deeze twee vpen heen en weder wandeld. Pa dat hp 
ze nu altemaal wel bezien heeft / zonder echter een woord te fpzeehen / fteekt 

Teeken van Un de geene / „dte her ’t beft bevalt / wanneer hp weder uit gaat/ zijn neug- 
Byilaapen. Doek in de band 3 tgeen het teeken is / Dat zp die nacht bp zijn Hoogheid 

leggeu zal. Thans bedzhft Deeze Dochter alle Dedenttelijke vzeugde / en ber: 
bolgens door de Kadun met alle welboegende fiecaden en optopfelen tot díe 
boeftelijke bplage bereid en berbaerdigd zijnde/ wozd zp beg nachts na de 
kamer gebragt / ín de welke haar den Grooten Beer beflaapen zal/ hoeda: 
nige kamers ‘er berfcheiden in Get Bzeuwen-getirmmerzijn. Als zenute 
faamen te bed leggen / ffaan ’et twee groote was-lichten den gantfchen 
nacht over te baanden / heteen aan de boet vande beb-ftede/ en het ander 
bpbedeur. Ook worden ’er door De Kadun verſcheidene oude fwarte moo: 
rinnen befteld/ Welke Die nacht bpbeutten de wacht in de kamer houden / 
twee en twee / zittende d' eene aan het voeten · einde bp Get gezeide licht / en 
D'anderebpdedeur. Zp beranderen / wanneer zp willen / en dan komen 
"ec twee anderen in de plaatg / sonder het alderminſte gecugt te maken / op 

*8 dat den Grooten Beer niet eenige ontruſtinge kome te lijden. 
Ws hp des morgens weder opftaat/ beranderd hy zijn gantfche gewaad/ 

bant hoofd tot De boeten / laatende dat van den boozigen Dag boos be geen / 
vaat hp bp gelegen heeft/ benebeng alte het geld / dat in de zak / of De ko⸗ 
(lelijkheid / die daar om en aan is. In zijn eigen berblijf weer gekomen 
zijnde / zend hp haar terſtond eenig gefchenk van juweelen/ Kleederen / en 
geld / na’t genoegen/ Dat hy'er ban gehad beeft. Op deeze manier han: 
deld Gp met alle de geenen / daar hp ziju genot af neemt ; maar hp houd zich 
wel langer bp de eene alg bp d’ andere. 
Indienꝰt nu komt te gebeuren / Dat een ban deeze Dochters befwangerd 

word / en den Grooten Deer zijn eecfte geboorte ter weereld bzengt / Die 
word met de naam ban Koninginne Sultana genoemd / en z0a’t hand eert 
zoon is / word ze met een groote pracht en heerljkheid in haar ftaat bebez 
ſtigd / en in een byzondere wooning geplaatft/ alwaar baar een gevolg / 
een Weizerin betaamende/ gegeeven Wo2d. 
Wanneer het nu gebeurd / dat D'eerft gebaozen Zoon en Erfgenaam 
gn bet Aijſ komt te ſterben / en een andere Han De Sulranas een tweede 

‚oon ter weereld te beengen/ alg dan komt deezelaatftein de plaats ban 
d'eerfte/ end eerfte word maar een gemeene Sultana; en 500 berwandeld 
die hoogſte eernaam ban Dd’ eene op d’ andere, | 
Des keizers Dochters / Zuſters / en Moepen / hebben ook hun woa: 

ningen tn het Serraglio , en worden albaar Boningljk gediend / en haftelijk 
in kleeding gehouden / leebende onder malſt ander in allerhande bermaake: 
nkheden / tot bat het den Gzoten Heet beliefd / hen den een of den ander gr | d 
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of Vizir ten Buwelijk te geeben; ín welken gebral zp een Kift met zich wit het 
Serraglio neemen / dien den Gzooten Heer hen geeft / bol ban goudelakene 
kleederen/ koſtelhke jutweelen en Chekinen of goude Dukaaten ; invoegen 
dat zodanig een Rift ten minften tuſſchen de Drie en bier tonnen gouds waar: 
Dig is /t geen hen tot een bzuidfchacerftrekit. Ook neemen, zp noch met 
zich alles / wat zp ooit hebben weeten peen tefch2aapen/ t gee fomtwijs 
fen ook al bep beel bedraagt. 

Weeze Sulranas en Baſſas pꝛouwen zijn Hoos het meefte gedeelte be meeſters 
ban hunne mannen / en heeten en gebiedenbhen/ zoo alg’t ben maar ge: 
balt. Zpdzaagen altijd een Haniar of Ponjaard / met koftelijke gefteenten 
bezet / tot teeken ban hunne voogdn / geebende hun mannen den naam 
ban flaaben / en hen goed of quaad doende / na zp Bun genoegen Lan de 
zelben ontfangen. Somwijlen verſtooten ze hen ook wel / en neemen een 
ander inde plaats / doch met bewilliging ban Den Grooten Weer / t geen 
gemeenlijk de Dood en het berderf ban Deeze arme mannen ís. 

de Andere vrouwen / díe nooit het geluk hebben gehad ban daor den Sul- 
tan bemind te zijn / leeben / eeten/ en drinken tefaamen / en verfljten hun 
jonge faaten onder een in ſnoode gedagten (want zy zyn te wel opgeſſooten 
en bezorgd om fet kwaads te doert ) en Wanneer zy nu oud geworden zíjn / 
dienen zp boor Meeſtereſſen en Opſienſters ban de fange aankomelingen / 
Boudende Get boo, hun befte geluk Han daar ín het Gude Serraglio gezonden 
te worden / uit het Welke zy met bewilliging der Meeſtereſſe ban bet zelve 
trouwen / en met zich neemen mogen / 't geen zy doe? bun zuinigheid hebz 
ben konnen befpaaren. 

Wanneer den Grooten Meer komt te ſterben / moeten alle beeze arme en 
berlaatene Juffers en Sulranas, Welke naam zpalgdan verliezen / uit Dit 
Serraglio » behalven alleen De Koninginne-moeder ban den opbolgenden 
Beer / en worden ín het Oude obergebracht / latende hun zoonen en doch⸗ 
ters / indien 3p er eenigen hebben / in het Woninglijk Serraglio, om aldaar/ 
onder de beſtiering ban andere Prouwen / veeltyds tot een treurig einde / 
voo? 300 veel de zoonen belangd/ opgebracht te worden. - 
Wig De Proutven ban ’ Setragliotenige migdaad komen tebegaan woz: 

Houwelijke 
der Keizer- 
lijke Zufters 
en Dochters 
zeer onge- 

lukkig voer 
de mannen. 

Straf over den ze zeer ftrengelijk gefiraft / en geweldig door bun Opzienfters geftaar Vrouwen gen; doch indien ze zich t° eenemaal moedwillig en ongehoozzaam aanftel- van * ser. 
len / worden ze / Doo? opder ban den Grooten Heer / uit dit in het Oude 
Serraglio gezet / en Gan alleg ontbloot / wat fp bebben; maar worden zp 
aan tooberp/ of eenige diergelijſe ſware misdaad / fchuldíg bevonden / 
300 worden js gebonden in een zak geſteecken / en alzoo bp nacht in de zee 
geworpen ; inboegen dat zp wel duidelijk genoodzaakt zijn binnen de paar 
fen ban betamelykheid te blijven / indien zy anders een goed cfnde ban Hur 
leeben berhoopen, | 4 

VIER- 

raglio. 
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Er wy tot de beſchrhving ban Get oub Serraglio obertt ebe n/ zullen 

it 

sens omtwiflen fijn ſy meer / en ſomwlen munder in getal / na-de rebelijkheid 
5 Der Kapigis ; Bie ober Deeze inzameling gefteld zijn: maat,ten geheele Verz 

gadering bandeeze Kriſtene kinderen gaat zeerzelden Get. geral 9 wee 
dunzend ie bopen. Zj worden genomen uit zodanige huiëgezinnen/ daat 
ten geloofd Dat de befte Oostogg-lieden in zjn; maar, mogen niet boben 
De twaalf of veertien faten aud weezen/ op Dat men ze te bekwaamer nade 
hand / en een nieuwe wijze ban leeben en gadg-bienft / zon konnen sctten. 
Wanneer zp verkregen zyn / worden zp een wijl ban de Kapigis vaſt gehou⸗ 
den / en eindelijk wa-Konftantinopolen gezonden / om na de gewoonlijke, 
wijze berbeeld tetwogden. Erma? s5-t adder addeert df 
Zoo haaft als fp aan de Porta komen / Worden zp in Salonifch laken 

gekleed / zonder onderfcheid tan wat verwe het zelve zp / en Dragen bzuin⸗ 
agtige hoeden of mutfen / na de gedaante ban zuiker-beooden / opt 
hoofd. « Doo den cerften Vizir gebracht zijnde / Die te Deefer thd met 
d' andere Baflas en Beampten Lan’ Serraglio verzeld zit / maakt hp 

cen 
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een verkie zing ban een goede menigte / Weltie bp oosbeeld wel gemaalit ban Huu opvoe- 
lichaam / bal moeds / en bp gebolg tot den oazlog en Wapen-handel bez Win AE 
kwaamtezijn. Wierna worden deeze uitgekkoozene door den boſtangi-Baſſa 
fn des Beizergefgen Serraglio gebracht /en aldaar onder Benden geſteeken / 
die gebrek aan hun bolle getal hebben, __ Chang wopden ze befneeden / 
Turſis gemaakt / en vorders tn De Turliſche ſpraalt in leezen en fch2ijben 
onderweezen. 't Aldergemeenſte is / Dat men ze in Get wozſtelen / fchiez 
on boog / fpringen/ loopen / en diergelijhe lichamelijke oefeningen 
enderhoud. d 
Gen gedeelte nu ban d' overigen Word Hoo? den Eerſten Vizir in alle de 

hoben en huizen banden Grooten Beer / ook wel op ſchepen berdeeld / wan⸗ 
rieer Die Hoo? deg lieizers rekening ter zee gaan; en Worden deeze laatften 
den Muerften der zelve fcheepen zodanig aanbebolen/ Dat sn deeze jonge: 
lingen weder zullen leberen Wanneer hen die weder afgeeifcht Worden; en 
zea boen ze ook met alte andere Werklenden en Lonftenaars / Melken zp dez 
ze fongelingen aan befteeden. dok geeft hp wel cenigen Ban hen over ín 
dienſt der Baſſasen Bzoaten ban het Hof / alonder de zele boorwaartden ; 
maar deeze zijn gemeenlijk het fchuim van al de reſt eu gag bekwaam em 
ín De frallen / kooſiens / en tot Diergelijke oeffeningen gebzuikke te worden. 
d Anderen worden in berfcheidene Serraglios , ander de bewaaring en tucht 
ban eenige ontmanden gefteld/ eu bekwaam geworden zijnde / onder de 
Janitzaren geftokten / m plaats han d'ontbreekenden / of Die Emeriti cn afz 
gedienden zjn / ert berlof hebben om t° huig te blijven. 
Wanneer deeze Agiamoglans aldug berdeeld zijn / bertoond dert eerſten 
Vizir aan den Grooten Deer het boek / Daar alle hun naamen in gefchzeeben Onderhoud 
ffaan / welke hen Dan een ieder zjn penſioen en onderhaud toe legt / zijnde en oee 
twee of drie / of ten witerften bijf Afpersdaags. d' Anderen / welkte ín De bins · 

_Serraglios gebzutkt worden / field men te werkt ín alle geringen arbeid / gez 
lijk hout-klooben/ Kkeuken-werk / coepen op De Boepfagten / leiden van 
de Bacht-honden/ en Diergelijke Dingen. Aa hun bekwaambeid of ou: 
derdom Worden zy geborderd / zelf wel tot de waardigheid ban Boftangi- 
Baffa, of Oppet-tuín-meefter. 
Onder deeze Agiamoglans of Tribuit · kinderen konren fom wijlen ook wel 

geboozene Turken / doch zeer zelden / met toeftand ban den Bzoeten Weer/ 
en door gunſt ban den Boftangi-Baffa, om eenigen belhaeftigen Ouders / 
Die be middelen niet hebben om hun kinderente boeken / daor Dit middel te 
buly te komen. 
De hamers / baden / en ſookens der Agiamoglans zijn rondom de Wal 

et muur/ na bun eigene berdeeling/ berdeeld / en tot zodanigen dienften 
Werk gebouwd / alg teder Deel ban Gen ig opgelegt. Nooit zien zu dert 
_®zooten Weer / ’ten 3p hp mocht komen booz bp te gaan / of op de jagt / 
daar hen den zele / om hun raddigheid / beeltijdg als Haat-handen gez 
bzuike. Maar wanneer zich den Grooten Weer in zijn hoben met zijn brou: 
Wen bermaaken wil / moeren alle d' Agiamoglans, opeen gegeeven teelten / 
zich aan cen hant pakken / en niet weder 97 de water-kant / va 

CC 
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den oever mogen gaan wandelen / te boozfchijn komen / boor dat den Sul- 
tan met zíjn Weouwen Vertrokken ig. Indien zich nu onderwijl iemand 
Bier of daat in een boet macht komen te berbergen/ om een gezigt te heb⸗ 
ben/ Die wo2d/ zoo hp't ongeluk heeft ban Betrapt te worden / terſtond 
om hals gebzacht, Derhalben pakt zich een teder / zoo haaſt het teeken 
gegeeven word / wel bet uit de weg / om in geen vermoeden te ballen. 

Behalven de Prouwen en Agiamoglans ban dit Serraglio, ig er noch cen 
menigte van andere Bienaarg/ Loos alderhande noodwendigheden / gez 

| lijk ook maak-gekken ban alle ſſag MPRusikanten/ Wooftelaacs; en ven 
Vreemde groot getal ban Stommen/ jong en oud / Die De vrijheid hebben ban/ met 

Proenen, … Bewilltging vanden Kapi-Aga, uitenintegaan. t Is een zeet aanmers 
kelijke zaalt/ dat / zoo wel den Keizer alg anderen / Wel en onderfcheidents 
lk ſtommeling redenen voeren / en zich onderling doo? tekenen verſtaan 
lionnen / eben alsof zefp2aken. ’tZelbe word ook onder De Sultanas ges 
bzuikt / bp de welken ooft beele ſtomme brouwen / 300 oud alg jong / gez 
bonden wogden / konnende zoo zy alg De Grooten / en Den Bzooten Heer 
zelbe/ daaz door / met te minder lirenking van hun ſtemmigheid / als hen 
Wat bermaaks luft / met hun bolk boerten en jokken. 
De Sultanas hebben / behalven de ſwarte / geen Witte Ontmanden ín 

hun dienft; maar wel den Grooten Weer / tat bewaaring ban fijn poorten / 
Ontmanden en d’ oudften en waardigſten ban deezen Worden / zoo omtrent den Hetzer / 
En “alg in andere gewigtige Dienfterr- gebruikt. Den eerfte ban hen ig den Kapi- 
CMUSS Aga, of opperſte han alle d’ Ontmauden. Den tweede ig ben Hazineg- 

dar-Baflà, 300 Veel als Opper-Schatmeefter. Den datde ig den Kelerge- 
Balla, of Meeſter ban de Mleer-kamer. Den bierde is den Saray-Agazy, 
of de Huismeeſter ban het Serraglio. Deeze bier Bntmanden mogen Cur- 
banden draagen/en wozden ban een teder met groote eerbiedigleid bejegend ; 
doch de Die laatften mogen Doo2 sich zelven tegen den Gzaoten Heer niet 
ſpreeken / maat alleenlijk antwoorden / wanneer hen iets geb2aagd word / 
hoewel zy meeft altijd omtrent hem zijn. Wat hun getal belangd / zy kons 
nen omtrent altemaal bp den ander gevoegd / honderd perſoonen uitmaa⸗ 
ken / en zijn niet alleen uit / maat zelfs glad afgeſneeden. De ſwarte 
Ontmanden zijn hoe lelijker hoe beter / en zu laaten daarom echter níet al⸗ 
le noodwendigheden boog de brouwen te verzorgen. 

Wanneer bp gebral iemand Der Brouwen ziek komt te worden / gaat men 
tecftond hberzoehen/ dat den Hekin- Baſſa, of des Veizers Geneeg-meefter / 
bp haar mag komen. Deeze ban zijn Hoogheid daar berlof toe gekreegen 
hebbende, en vervolgens door de poort der Sultanen ingegaan zijnde, ziet 

Op wat wij- niemand alg de ſwarte Ontmanden / zijnde alle d’andere Bouten zoa 
— Ker lang in een andere kamer vertrokken / wellie hem ín de kamer ban de Zieke 
ven in bꝛengen / die ban den top des hoofds af tor De boet-zoolen tae met floerg en 
ziekte door lampers wel dicht bedekt zijnde / alleenlijk haar arm buiten houd / op dat 
er Den Genees meeſter haar polg mag taften. Zoo haaſt hp nu geordonneerd 
diend wore En befteld heeft / t geen ’er te doen balt / gaat hp langs De zelbe Weg weer 
den. _ voozt. Jaar indien De zieke de Roningin / of temand der Sulranas wag / _ 

alg 
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als dan ís haat arm en hand / Die zy Han het bedde af ſteekt / met een fijns 
ftuk zyde of taffatag bedekt; want haat vleeſch mag geenfing gezien Woz: 
Den; zelfs mag ook Den Genees meeſter niets zeggen / °t geen zn hoord; 
maar hp ig gehouden uit de kamer te gaan / en aldaar t'ordonneren / dat 
hem dienſtig dunkt / 'tgeenmeeft dentijd/ bolgeng de gemeene gewoonte 
Der Turken / een flag ban openende Serbethig ; want zeer zelden gebruiken 

zy eenige andere hulpmiddel/ gelfjk it ook hun Weetenfchap niet genoegs 
zaam oogdeele te zyn / om ieder zichte zijn hulpmiddel boo? tefchzijven; 
maat3o0'tgebalt/ dat ereen Wond- heelder bannooden is / zoo moet zy 
doen wat 3e beft han / dewijl er geen middel is om haar bel voor die berboy: 
gen te houden. _Watd andere Drouwen belangd / die geen Sulranas, of 
ten minften niet ban d' alderbeminſten zyn / deeze worden na het Bud Ser- 
raglio gezonden / Wanneer zp een Wand-heeldee ban nooden hebben / om 
aldaar geneezen te worden. : 
De Zoonen deg Grooten Heers / welke hem Booz sijn Roningin geboozen 

zin / worden door daar toe beckozene Boedſters opgebzacht ; maar indien 
hp Zoonen bp andere Deouwen heeft / Die Worden bpzonder / en niet bp 
D'eerften / opgetrokken / zulks dat ieder Moeder zorg boor haar eigene 
kinderen draagt / en dat met groote nabedenken en falouzp. Niettemin 
mogen deeze kinderen welte ſaamen ſpeelen / tot dat zy zes of zeben jaaren a 

Opvoeding 
er kinden 

oud geworden zijn. Anmiddelg worden zn zeer naauw gade geflaagen / en ren van den 
koftelijk gehouden. Zpleeben onder de B2ouwen tot hun negen of tien ja⸗ Grooten 
rentoe/ en worden omttent Den ouderdom ban veertien jaaren befnceden / 
t well met zeer groote ffatíe toegaat / inzonderheid den oudften Zoon ban 
Den Gzooten Heer. Geduurende de tijd / Die 3e omtrent de B2ouwen zijn / 
hebben zy hun Hojahs of @nderwijg-meefterg / die hen ban hun Bader toe: 
gefchikt worden / en Dagelijks ín het Proirwen· Serraglio Komen / alwaar 
zp in een kamer bp be fwacte Ontmanden worden gebzacht/ zonder vait ces 
nige Prouwentezien. Wier komen de kinderen bp hen/ berzeld ban twee 
fwarte Slaabinnen / en worden daat zoo beel vuren geleerd, als hun On: 
derlwijzertoegelaaten ig te bertoeben. - 
Wat de Pochters aangaat / daar Word zoo Heel ſtaats niet ban gez 

maakt / gelijk ook den Sultan hen zoo beel liefde niet toedzaagd, Dok ko: 
men sp in geen vermoeden ober zaaken/ Die den Staat betreffen. Niette⸗ 
mín wozben 3p ban den Grooten Beer Gun Dader zeer wel bezorgd / ingebal 
sp tot huwbaare jaaren komen. 
Alle De fpijzen in het Serraglio Worden meeftendeel door d’ Agiamoglans, 

kwelkte daar toe opgebracht zijn / toegemaekt / hoewel ’er meer alg twee hon: 
derd Ondet-koksonder hen ſtaan. Des Keizers keuken begint boo, den 
Dag gemeenlijk altetooken ; want zijn Hoogheid vroeg opftaande / moet 
er altoos iets voot vaardig zijn / en menigmaal eet hp wel drie of biet: 
maal des daags. Zijn middagmaal houd hp gemeenlijk deg morgens ten 

cer. 

tien uuren / en zijn abörtbrmaal deg avonds ten zeſſen zoo wel des Zo- 
met& als des Winters. Wanneer bit luft heeft oint’ ceten / geeft hp den 

fond een Ontmande afzend/ om den 
Cee 2 Oy: 
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Oppet-lokt Daar ban-te verwittigen. Deeze bzenat/ ’tgeen hp toege: 
maakt heeft / ſchotel boor fchotel op zijn Hoogheids tafel / die op de Turk: 
fche wijze/ gelijk De Wleermaakerg / met De beenen kruigweegs / daar boor 
zit / hebbende een zeer hoftelijk-gebogduurden Gand-doek boos zich gefpzeid 
op zijn knien / om zijn klederen niet te beblekken/ en noch cen ander han⸗ 
gende op zijn ſlinker arm / die hem Loozeen ſerbet diend om zijn mond en 

rn war bingers daar aan aftewiffchen. Aen mijd hem niet te boozen / gelijk bp 
Grooten andere Prinſen de gewoonteig/ maar hp helpt zich zelpen / hebbende on 
Heer zijn een (tuk Bulgariſch leder / 't geen hem voor een tafellaaken berfivefst / 
maaltijd ſchoon wit brood boor zich / ban drie of bierderhande flag / zeer barfch en 
Ee wel gereezen. Bp gebeutkt noch meg / noch bozkt / maar alleenlijk twee 

houte leepels Waar ban hem den een diend tot het eeten-ban pottagie/ en 
den ander om nu en dan tetg ban zeer lekkere Sproopen te neemen/ Welke 
ban alderhande beugten gemaakt, en met limoen-fap en ſuiker toebereit 
zijn / om den dozft daar mede te leſſchen. Hp praefd uit zijn ſchootels / den 
een boozen den ander na/ en wanneer hp met die gedaan heeft / worden ze 
weder afgenomen / en anderen in der zelber plaats gefteld. Zijn ſpijs 18 
z00 mals en lekker toegemaakt / dat hp geen mes ban nooden heeft om de 
zelbete fnijden of te hetben ; maar Gp pluiſt het vleefch zeer gemakkelijk met 

de vingers bande beenenaf. Zoutgebruikt hp nooit op zijn tafel, gelijk 
ook geenige booz-fpijze ; maar Gp batt terſtond aan vleeſch / en hefluit zijn 
maaltijd germeenlijk met eentaart/ of iets Diergeljkg. Derbolgeng danke 
GpeenteugSerbech, welkein cen Diepe oberdekite pozceleine kop / op cen 
ee — bp hemſtaat; en Dit Doet hp maar een reis op ieder 
maaltijd. 

Terwijl hu aan De tafel zit / Boord men hem zelden tegen iemand ſpree⸗ 
en. Ondertuffchen ſtaan'er berfcheidene Stammen en Bootſemaakers 
omtrent hem / om hem wat bzolijkbeidg aan te Doen / maakende ten Dien 
einde alie De fnaakerpen/ Dieze bedenken konnen/ alzandereen woorzd te 
ſpreeken. Hiettemin berftaat hp hen zeer wel / dewijl ze hun meening door 
teekenen genoegfaam weeten uitte Drukken. _ Zao't inmiddels bp gebal - 
gebeurd / dat hp een woord of twee komt boozt te beengen / zulks geſchied 
maar alleenlijft om iemand zijner Agas, Die bp Gem ffaan / te begunftigen / 

Teekenen ten welken einde hp hem een bol broods ban zijn tafel toewerpt / t geen 
vanguoft, Goo, een-bpzondere gunften genade gehouden Word. Deeze He toegewoz⸗ 

pene bol berbolgeng onder zijn HRakkerg verdeelende maakt hen alzea 
doo? be tweede hand aan die gunſt deelachtig. Ee 

De fchotelg boog deg Grooten Heers tafel zyn al ban enkel goud / gelijk 
ok der zelber dekſels zyn / en ffaan altemaalter bewaaring ban den Kie- 
lergy > bie’t opzicht ober De kooken heeft. Insgelhks ſtaan cet zijne bez 
waaring alle de geele posceleine ſchotels / Die ook zeer koftelijk en naauwe⸗ 
ljk8 booz geld te beloomen zijn / waar uit den Sultan eet ten tijde han de Ra- 

vaften der Mazan, 300 Veel als hun Baſten / Dieeen geheele maand duurd / na Welke 
Turken, _ Biertijd die maand ook zijn naam heeft. _ Geduurende deeze tijd eeten 32 

nooit overdag / maar alleenljk in de nacht / Zonder daarom echter heen 
chef 
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fcheid in eenig eeten te maaken / ten wate omtrent Swijnen · vleeſch / of 
jets Dat verworgd is / ban’ welk hen door hun Wet berbooden ig te proe⸗ 
ben. Zeer zelden eet Den Gzooten Deer eenige viſch / alg alleenlijk wan: 
ger Îe met zijn Pzouwen Buiten meenige zijner Tuſt-huizen aan de zee⸗ 
ant ig. be ait ' 

t Gewaat de Grooten Weers verſcheeld gantfch niet ban dat banande: Ds Groo⸗ 
ten/ als alleenlijk in de lengte zijner Deftenen Fokken / en dekofteljkbeid en _ Heers 
Derzelber. Zijn fchoenen zijn ook niet met per gebield / gelijk díe ban al⸗ kleding, 
Ie de Turken / maar gladen gefchitderd/ eben alg kindere fchoenen/ met Peeling 
Knoppen en bloemen. Wp flaapt op matraffen ban fluweel of goud laa: 
fken/ bpde Zomer tuffchenlakeng ban Shash , gebo2duurd met zijde / en 
in de winter tuffchen dekſels ban koftelijk Bont of Sabels/ houdende den 
gantfchen nacht een kleinen Culband op sijn hoofd. Wanneer hr alfeenig 
in fijn efgen berblijf-plaats flaapt / woꝛdhy altoog dao2 De Pagieg ban fijn 
kamer opgepaft / Die tweeen twee bp hem blijven / en alle drie vuren bere 
wiſſeld wozden/ Lande welken den een-aande deur ban de kamer / en dert 
ander bp het bed ffaat / om hem te dekken Wanneer hem 't dekſel komt 
t ontfchieten/ en bp der hand te zijn / indien fijn Hoogheid iets macht koz 
ment’ omtbreeken. Inde zelve kamer / Daar hp ín flaapt / zijn ooft altoos 

_ twee brouwen met tooztſen ín hun hand / zonder Die te Dutben uit Doen / 
boor dat hp opgeftaan ig, J | y/ 

Manneer den Geooten Weer uitgaat / nade Stad of te lande / rijd hy 
altijd te paard / enten meeftendeel doo? de groote poozt ban ’t Serraglio » 
inzonderheid alg hp na de Moskee of fijn Godsdienſt gaat / ’t welk op 

_Beijdaa/ die hun Sabbath-dag is / geſchied. Alg hy langs de ſtraat ocen van 
rd / groet hu het bolt met toelinikken ban fijn hoofd / en word weder ban acn Grooten 
De menigte met toejuigchen / en gebeden boor fijn gezondheid en langen ger Heer. 
lukkig leben daar boor beloond. Qu en Dan fleekt hp wel de hand in de 
zalt / en werpteen pactp gelds onder ’tbolk/ gelijft ik tee malen gezien heb; 
niettemin gebeurd dit niet zeer DikWilg/ Want gemeenlk ont ftaan er onz 
gelukken uit / doo? Dien eenieder / ſelfs tot kofte ban Leben of gezandheid / 
ban dit geld wil hebben. fint randen qa Welin aa3 dee : 
Ge dienaars ban het Serraglio, Die nebens zijn flegel-reep gaan / heb: 
ben oder om zodanige Derzoekt-fchziften/ algzijn Majeſteit aangeboden: 
Worden / t'aanbaarden. Deele arme lieden / Die hem niet durven gena⸗ 
Kken/ ffaan ban berre met buur op't hoofd / houdende hun Derzoek- 
fcheift om hoog in de hand/ ’tgeen den Grooten Weer ziende / ſtuurd hy 
terſtond iemand om hen hun fchziften af te bogderen. « Perbolgeng weer in 
t Serraglio gekomen zinde / leeſt Gp ze altemaal / en ſteld terſtond order tot 
boldoening bau hun verzoelt. Menigmaal oeffend Gp zijn uiterſte ſtraf⸗ 
heid tegen-de geootften zijner Weeren / zelfs eer zy daar op berdacht zijn ; 
want bp bangt geen rechts pleeging tegen hen aans-maar: bebeeld alleen: Gevaarlij- 
lijft op ſtaande boet zodanigeerecutietedoen/ alg’them goe dunkt, en 5, 
alg hy met hun migdaaden oopdeeld obereente kommen. Dit is D' oorzaakt / vane Turk- 
Dat 32-390 heel gaarne niet zien dat den rr tn Beer wig vijd/ wit — {che Hof. 

ve 3 at 
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dat 'er Heeze of geene klagten tegen hen mogen komen ; en ín der daad zp 
Teeven ín een groote en geduurige benaauwdheid / en zijn hun leeven nooit 
ehet. 
Bp het Serraglio heeft den Grooten Weer tor gebzuikk banzón huishou: — 

ding een zeer groote ſtal Daar meer alg Duizend paarden ín ffaan. Wier 
over heeft bp zjn Opper- en Puder-ftalmeefterg / die alle zijn Wienaars / 
wanneer hy ter jagt cijd / hun paarden moeten bezozgen. Behalben deeze 
flallingen ban paarden / waar ban hp ’er verſcheiden op Beefcheidene plaat : 
fen heeft / is hn noch voorzien ban meer als bijf duizend Muilen / om / wan: 
neer bp eenige reis aanvangt / zijn tenten/ koffers / Water / en andere 
noodsaakelókbeden te D2aagen.… — Ela 3 

Borders is den Gzooten Deet gehouden / uit kracht ban zekere grond- 
vegel der Hegeeringe./ op den eerſten dag van den Byram, ten einde Han De 

Jaarlijkfche Ramazan, zich zélben opentlijk te vertoonen / en alle De Grooten / bene: 
piestighede hens de voornaamſten ban zijn Dienaaren / zijn Kleed te Taaten kuffen. 
omment bet en deezen einde op dien Dag uit be poort bän sijn Serraglio „ te weeten uit 
des Grooten de poopt Bet @ntmaunden/ fn het darde Hof gekomen zijnde / zet hp sich 
Heers kleed, aldaar opeen Perſiaanſche täpöt ban goud en zyde / op zeiere plaats dicht 

bp de gedachte poort / en gaat niet ban daar / body 3e altermaal zijn Kleed / 
tot tecken van eerbiedigheid en plicht-bewijzing / gekuft hebben, Den 
Gerften Vizir ſtaat bp deeze gelegent heid nevens zijn Hoogheid / en noemd 
hem de naamen der geener/ Die ’t hem goed dunkt / op dat den Grooten 
Peer eenig acht op de zelven mag flaan. egen eenige groote Regtsgeleer⸗ 
den / Die van haogen. ffaat zyn / berheft zich den Beizer een weintg uit zin 
plaats / om hen weder eer te betwijzen. Ook toond hp den een meer gunfts 
en genegentheidg alg den andel. … 

Manneer nu deeze plegtigheid geeindigd is / begeeft hy zich na de Iog: 
quee ban S, Sophia, gebolgd ban hen allen / en op zijn wederliomſt oozlof 
ban ben genomen hebbende, vertrekt hy zich weer in zijn eigene berblf- 
plaats / alwaatbn/ bolgens zijn gewoonte / alleenig eet / hoewel hp op 
Dien Dag een treffelhyke gafterp baoy de Baſſas in den Divan gewoon is aan te 
rechten / gelijk ooh een ander op de plaats ban Get Wof Boop alle de geenen / 
die hem bergezelfchapt hebben.  Geduütendedit Feeſt zend Gp den eerſten 
Virir een ron met een zeer koſtelhke voeder geboerd/ en ook zoo vervolgens 
eenig gefchenk dan alle de Bzooten van het Hof / ieder na zijn flaat. Den 
Agas geeft hp ſwaarden / of eentge andere diergelijke wapenen ; en de Sul- 
tanas zend hp hoftelijke Kleinoodien/ en vorders andere bereeringen aan De 
andere Dzouwen ban’t Serraglio. NEPA 11: 
Jeder nacht / geduurende De drie Dagen bau den Beiram , Doet hp buur: 

erken aanſteenen / en andere Diergelfjke vermaakelhykheden aantechten / 
°t geen tot den mozenftond toe duurd. Pit alleg gefchied in het gezicht det 
Sultanas, onder de welken hp zich te Deezer tijd Kourt begeeben/ om bzolijk 
met hente zijn; want hptoand zich bp deeze gelegentheid beper en gemeen: 
zamer met hen / als op andere tyden. 

Alle de Sultanas, Hie buiten het derraglio woonen / worden hiet ook toe 
genoos 
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genoodigd / die hun gefchenken aan den ieizer doen / en weder gefchenken 
vanbemontfangen. Alzoo wordhpaokt / geduurende deeze Drie dagen / 
bande Baflas en andere Grooten met gefchenken / bie in der Daad hoftelijk 
genoeg zn / begiftigd, dewhleen teder hierin den ander zoekt t’ obertref: 
fen / om des Grooten Heers gunst daar doorte winnen. ’% Geen hem de 
Sultanasgeeven/ zijn bhembden/ neusdoelien / lindene bzoelſen / en dierge⸗ 
lijke dingen / welke hp daar ua gebruikten. Draagt. … Deze Beiram Word 
ook boo? zíjn geheele heerſchappy gesierd ; Doch inzonderheid in Konttan- 
tinopolen, daar men op bp.na alle de hoeken ban de ſtraaten aardige debijz 
fenen ſpreuken siet. - Maar terwijl deeze Piercijd-duurd/ balt Het war gez 
baarlijkt boo: d'arme liiſtenen en Jooden langs de ſtraaten te gaan; want 
de Tuchen alg dan in alle dartelheid uiegelaaren zijnde/ zijn niet te goed 
am hen het een of ander ongemak aan te brengen / indien 3p niet t’ elkeng / 
wanneer zp hen daar toe bergen / in be beurg en willen; en alzoo doen zp 
ook in een anderen Beiram , Dien ze Den kleine noemen / wellie omtrent dar⸗ 
de half maand laater komt. | 

VYFDE HOOFDSTUK. 

Gelegentheid en grootte van het Oud Serraglio. Door wie: 
het zelve bewoond word. “Sober -onderhoud der 
Vrouwen, &c, 

Ademaal hier vooꝛ berfcheidene maalen ban het Bud Serraglio gewag 
is gemaakt / dunkt het ong niet ondienftig Daar mede ban te zeggen / 

‘tgeen Wp ’er ban te weeten Gebben Kannen komen. Dit Serraglio is zeer ’t Oud sere 
graat / en met een, hoogen muur omringd. ’t eeft een groote menigte raslte. 
ban inwoonderg/ ’t geen niet vreemd en is / alzoo Deg zelf omtrek om: 
trent een Ftaliaanfche mylkan uitmaken. t IAs gelegen in het befte gee 
deelte ban De Stad/ en gebouwd door Mahomerde Tweede, Die ’t boor 
fich zelven en zijn hof-houding ſtigten deed / om Daar in te woonen / wan⸗ 
neet hp Konftantinopolen oberwonnen had. Dit Hof heeft maar een poort / 
en Die ban pzer / Welke door een troep witte Ontmanden bewaard Wozd. 

|_ Geen mangperfoon durft daarin komen/ ten Ware om zulke noodwendig: 
beden in te brengen / alg zu ban nooden hebben / op Welke td zp echter De 

vbꝛouwen niet mogen zien. ik 
Deeze / Die Daar inzijn/ zijn de geenen/ Die uit het Boninglijk Serraglio poor wie 

gezet zijn / namentlijk zodanige Sultanas , alg den boorgaanden Keizer bewoond, 
hebben toebehoord; insgelijks ook zulke brouwen / Die door hun — 

| gefchikt= 
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gefchikthefbd of anderzintg ind” ongenade Lan den Grooten Weer gevallen — 
zijn; mitsgaders oak de geenen / Die (wak / ziekelijk / en onvermogende 
zjn geworden. … Deeze worden altemaat Doo? cen Oude Pꝛouw / die alg 
bun @pstenfterig / beſtierd / en in een goede tucht gehouden. 
De meeſten ban deeze Sultanas, Honinginnen uitgezonderd / konnen / 

fndiengp eenigſins cijk zyn / met verlof ban den Heizer door Verzoek ban de 
gedachte oude Brouw/ uit dit Serraglio gaan en trouwen / miet zich neee 
mende/ al wat 3p verzameld / en achter de hand gehouden / of gefteolen 
hebben; want/ wanneer zp uit deg Keizers Serraglio gaan / neemt hen de 
Kadun alleg af / wat zp ban eenige groote waatdp bp zich mogen hebben / 
% welk zy Den Gzooten Heer weder ter hand fleld ; inboegen dat zy genood⸗ 
zaakt zijn/ zoo 3e iets behouden willen / hun beſte goederen in tijds aaneen 
kant te maaken. / 
den heeft in Dit Serraglio, Jao wel alg ín het ander / alle noodige dienst 

en bermaakelijkbeden ban hoven / fonteinen / en fchoone baden. Dok 
Heeft ‘ec den Gzoaten Heer eenige toebereide kamers / am ſomwhlen daar 
te komen / en zón Maagſchap / Welke magen zĳn zjn Gzaot-moeder / 
Moeder / Moene / Zufters / e. z. v. / Die om He voorzzeide oorzaaken uit 
het ander Serraglio gezet zyn / te bezoeken, Dd’ Andere vrouwen ban dit 

pn oer Serraglio hebben maat gemeen onderhoud / en zoo zy niet fomwijlen wat 
Vrouwen. ban zich zelben hadden / zouden 39’ niet zeer overdaadig konnen ſtellen. 

Ce Deezer oo2saalt zijn zy ook genoodzaakt de naald te geb2uiken/ om daar 
mede iets tot Deeze en geene kleinigheden te berdienen / ten welken einde zy 
berfcheidene Joodinnen op Le hand hebben / die hun werk vooz hen verkoo⸗ 

en. 
Dit ist alles / wat ik ban De Serraglios heb konnen te weten komen;’t geen 

mp/ hoe wel het niet zoo veel is / alg zodanig een ſtof Wel bereiffchen zoude/ 
echter graote moeite heeft gekoſt; Want / vermits den toegang daat in aan 
gen ieder verbooden is / ſpꝛeeken de Turken daat zoa berfcheidentlĳk af/ 
Dat men naauwelijks weet / wat men daat ban gelonbenzal ; en nooit zou 
ikt tot eenige rechte weetenfchay deefer zaaken geraakt zijn / indien ik geen 
Keunië had gemaakt met een ouden ECutk / Die lange jaaren in berfcheidene 
dienſten in Get felbe berfleerén had / én eindelijk / in ongenade geraakt zijn: 
De/ daar uit berftooter was ; boch / Hermits hp geen man wag / Die ooit - 
tot eenige hooge bedieninge gebruikt wag geweeſt / konik niet ſoo beel ban 
hem te weeten komen / alg ik wel gewild had; waarom ik mp genoodzaakt 
gebonden heb beele Bingen / daar ík den Weezer gaarne van onderweefen 

goubebevben/ merftijfwigenvogzbptegaan, . 
EN 

ZESDE 
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ZESDE HOOFD -STUK. 

Godsdienftder Turken, Hun Wet-boeken. Gevoelen der 
Mahometaanen wegens de Predeftinatie. Eerbiedigheid 
voor het papier, gelijk ook voor de Rooze-bladen, en 
waarom. … De vijf noodzaakelijke punten, om een waa- 
ren Mahometaan temaaken, Waar in de Gebeden der 
Turken beftaan, Gevoelen der Turken van de Befnij- 
ding , en plegtigheden daar omtrent gebruikelijk. Reli- 
gieufe Orders der Mahometaanen , &c. / 

D & burgerlijke wetten een gedeeltetvan De Godsdienſt by de Eurken 
makende / hangen deeſe twee zaken fodanig aan malkander/ Dat 

men naauweljks ban d' eene kan ſpzeeken / ſonder ook ſulks te gelijk ban 
D'anderete doen. Zpgelooben/ dat / De burgerlijke Wet hen ban hun 

zopheet gegeeben zijnde / zoo Wel ban Bod komt/ alg Die / welke de 
Bodsdienſt betreft / en Dat zp gehouden zijn De zelbe te gehoorzamen / fons 

Der zich daar vante konnen ontflaan. Want hoewel deeze Staatg-lift een 
binding zp ban de geenen / die heerfchapppen opgeregt Gebben / gelijk Nu- 
ma Pompilius, Solon, en anderen/ om het volk ín toomte houden / ſoo 
wel Doo? de confcientie alg doo, de bzeeg ban ſtraf / laat echter deeze algez 
meene ftelling niet waaragtig te weefen / Dat De wetten / welke de gered: 
tigheid / d' eerlijkheid / en de billikheid tot hun wit hehben/ van God zijn. 
Daar is geen macht dan van God, endede machten die daar zijn , die zijn 
van God geordineerd ; fegt Paulus ín fijn Bzieftot den Vomeinen. Zoo 
od derhalven alle de Prinſen en alle de Oberigheden / foo Berdenen alg 
Uriſtenen / ’t zp dat ze Wel of kwalhk heerfchen / op Der aarde gefteld 
beeft /faoíg took zeker / Dat Bod de Wetten niet en wraakt / wellie zy ma⸗ 
ken / en aan hun onderzaaten geben/ die hp hen berplicht baar aan te 
gehoorzamen / hoewel ze eer gegront zijn op hun bpzondere Belangen / en 
op maxime ban hun bedurven oozdeel/ alg op de waare tegelen Van de 
rechtzinnige vedelijkheid. ke 
Gen ieder weet wel/ dat de Wetten der Turken bp een gefchzaapt zijn tan 

Mahomet, Daar ingeholpen doo? den Monnik Sergius, endat het om Die 
po:zaak is / dat deeze verzameling ’t Mahometaanſche Geloof genoemd 
word. ’t Godloos leeben ban deezen Wedzieger 19 zoo byzonderljk in een 
oneindige menigte van boeken beſchreeben / dat het overtollig zoude zijn 

Dod hier 

Godsdienſt 
der Turkèeo. 
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bier daar af te fpreeken ; invoegen dat wp ons genoegen zullen met De pleg: 
tigheden/ de leere / ende wetten ban deeze Feligie te befch2pven/ welke 
dzie dingen vervat worden ín drie boeken. | 

Wet-boe- _ tGcrfte is Den Alkoran; ’t tweede Den Azorach, of D'oberleeberingen 
kender Tus- Der Propheten / dat’stezeggen/ De toeftemming der Wyzen; en het dar: 
zen, De behelsd De gebolgen/Welfte men daar wit trekt. Mahomet ſcheeef den Alko- 

ransen maakteeenige wetten booz De burgerlijke beftiering. ’ Oberige ig gez 
maakt door Ebbubecher, Omor,Ofman,en Haly,die na hem bolgden. Hoewel 
De gevoelens hunner Leeraaren verſchillende zyn raakende d'uitlegging van 

ef roor- Bun Wet / laat echter niet Den geen / Die De vpf volgende Artphelen onderz 
maanfteAr. houd / gelfjk weezendlijke en fondamenteeler punten/ welke icder Curt in 
tykelen des confcientie gehouden is toeffenen/ boor een waare geloobige te gaan. 
ee gr t Eerſte is / duiterlijke deelen des lichchaams zuiver te houden / en net op 
doofs, zn kinderentezijn; het tweede / bef maalen des Daags te bidden; het dar⸗ 

De/ De Ramazan of De baften te houden / geduurenbde een maand ; ’t vierde / 
den Zekerte valbzengen/ dat's te zeggen / aelmoeffen te geben/ volgens 
t gene gefchreeven ig daoz hun bier Leeraaren ín zeker boek Azan Em- 
belagenoemd ; en'’t bpfde/ in pelgrimagie na Mechate gaan/ 300’t ben 
mogelijk 18. Maar 'teenigfte Arepkel deg Geloofs / tgeen zu gelooven 
moeten / is / dater maar een eenig God /en dat Mahomet zun Peopbeet ig. 
D°Andere plegtigheden / gelijk de befnpding / de Bodsdienftige biering ban 
den Drpdag/ d'onthouding van Barken bleefch/ en bloed / zyn / zoo zu 
zeggen/ niet ban’t getal der vpf voornaamſte punten / en om geen andere 
oozzaak gebooden/ alg omde gehoorʒaamheid der Geloovigen in De wees 
zendlijkfte en noodwendigfte zaaken des Wets te beproeven. 

Gevoelen De Turhien gelooben de Predeſtinatie zonder eenige achterhouding/ cn 
der Turken op de vaſtſte manier Des weerelds. De berftandigften onder ben dienen zich / 
— de om hun gevoelen ſtaande te houden / ban plaatſen uitde B. Schzift/ wel⸗ 
daeſtina· fe de zelve ſchpnen voor teſpreeken / gelijk dezen zijn; Zalhet var tegen den 

de Pottebakker zeggen , waarom hebt gy my alzoo gemaakt? °k Zal het hart 
van Pharao verharden. °k Heb Jakob bemind, en Ezau gehaat; en anderen 
Diergelijken. Want de Turken hebben een groote eerbiedigheid bao2 het 
Oude Teftament / en hebben des zelfs autoriteit en gezag in g2oote agting/ 
bermitg zu gelooben/ dat het doo? Gods bevel gefchzeeven ig; maar 3 
zeggen/ dat den Alkoran, Die naderhand gekkomenig/ pzectzer en volko⸗ 
meñer Gods wil te hennen geebende/ heteerfteafgefchaft/ en't ander in 
des zelfs plaatggefteldig. j 
Daar zym er onder hen / die dít geboelen zoo ffoutelijk beweeren/ dat 

zp niet vreezen te zeggen / dat Bod auteur Van ’t kwaad is / zonder 51 
ban eenige onderfcheiding/ of ban eentge verzagting / te dienen om De 
zuwerheid ban Bod boo2 de befmerting der zonde te bebepden gelijkende 
gier in de Vrerterfche Manicheen. Mach hebben zp een ander geboelen 
‘tgeen 3p altemaal/ zonder uitzondering/ gelooven/ dat is dat God 
auteur is ban alles; water gelukhigg gebeurd. Dit was ooꝛzaak / dat ſu 
de kinderen han Bajazer niet. Deeden ſterven / ten tpde Dat fp Nn: 
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Selim ben oorlog aandeed / beemits fp bertwachtten/ gelijk een onfeilbaar 
teelien ban Gods wille/ hoedanig het fot bes Baders zoude zijn. Op dee: 
zen geond befluiten zy / ter oo2saakt ban hun oberwinningen / en ban hun 
tegenwoozdige voorſpoed / dat hun Godsdienſt de befte is / en dat Bod 
goed keucd / alles wat zp doen. / 
Zp gelooben/ Dat het noodlot ban een feder op fijn boorhoofd geſchreven 

flaat/ ’t welk hy niet vermpden kan / noch dao? zijn boozstatigbeid/ noch 
doo, ters Dat hp baar tegen zoude mogen doen. Dit geboelen ſtaat zoo vaſi 
bp het bolft/ dat de Bzijgsknegten geen ſwaarigheit maken om onberfaag: 
Belijk hun leeben in de gebaarltjkfteen wanhoopigſte gelegentheden te wa: 
gen/ en dat zu zelfs hun lichchamen bp nood/ tn plaatg ban aarde / gez 
buiken / om de graften Det branden daat mede te bullen. Fen kan met 
waarheid zeggen/Dat Di: geboelen zoa beel toegebzagt Beeft tot het vergroten 
tan hun heerſchapph / algeenige ban hum andere Politike Moximen Diez 
mand bees d of vlied De peft / alzoo hen Mahomet bevolen beeft hun a 
wellze zp ter plaatfe Gebben / daar de zelve ig / niet te verlaaten / vermit⸗ 
God hun dagen geteld/ en alles voorordend heeft / 't geen hen gebeuren 
zal; invoegen dat zy alzoolichtelijk de geene gaan bezoeken / die met derze 
gebaarlijke ziekte befmet zijn / als wy onze bedenben doen / Welke de jigt / 

de ſteen / of De koorts hebben. En hoewel ze baarbipkelijk zien dat de 
\ Weiftenen/ Die zich na een beter lucht egeeben/ en op plaatfen welke van 

Deze zichte bebeijd fifn/zich ban deeze befmettelijke kwaal zuiver houden / ter 
zelve pd dat gantfche Steden daar Booz ontvolkt worden / maken fp echter 
niet de minſte ſwaarigheid / ſao feer zijn fp Bao? Dit geboelen Loorkomen/ our 
Ben geenen / die Daar aan ſterven / de klederen uit /en De zele terſtond weer 
aan hun lichchaam te trekken. En gelijk het De gewoonte is bp lupden van 
gzote ſtaat / verfcheiden ban hun hHuiggenooten ín een ſelve kamer op ſtroo⸗ 
zakken te doen flapen en Dat De gefonden en De zieken ſonder onderfcheid onz 
Der malftander leggen / fg het dikwils gebeurd / Dat de Drie vierde deelen ban 
een Baffas huisgefin / beftaande gemeenlijk uit omtrent twee honderd perſo⸗ 
nen/gedurende de groote hette ban Fulp en kiek de peft geſtorben 
zjn. Aldus ftechen 'er alle zomers gantfche huisgezinnen uit / daar nies 
mand van oberblpfd om d'erffenis in te vosderen; ín welken geval den 
Grooten Beer den meefter en eigenaar daar ban word. 
De Mahometaanen beelden zich in/ dat Wanneer Mahomet hen uit 

hun gewaande Bagebuur zalroepen/ om zich opden dag deg oozdeels te 
binden/ zy langs een Weg zullen moeten gaan/ gemaakt barn gantfch 
gloepende pzere bauten/ en dat'er geen andere middel zal weezen om daat zi 
niet Dao? gebeand te Worden / en d'onlpdelpke ppn daaraf te geboelen/ alg fi 
de zelbe te bedeklien met het papier / ’t welk zy geduurende hun leben/ bez net papier, 

let zullen hebben door menfchen of beeften bertreeden te fijn geworden. Wiers en waarom. 
om is / datde Turken nooit een ſtuk papiers ter aarde zullen zien leggen / 
‚of zp raapen’top/ enfteeken’tineeníg gat ban cen muur/ Daar men'ce 
met ober heen Stan gaatt/ zeggende / Dat het fchande is te Ipder dat het pas 
pier/, Waar op men Gods — ak kan/ zoo 5’ ’ce alzeede niet 
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ppgefchzeeben is / zodanig onteerd tod ; waar bp men boegen Fan de hoop 
welke zy hebben wanneer zich Daar af te zullen dienen / gelijk wp gezegt 
hebben/ om te beletten / Dat Heeze gloeiende pzers hun Leer-zoolen nieten 
branden / Wanneer zp Daar over fullen moeten gaan. 

„Ook voor De zelbe eerbiedig heid hebben zp ook boor de cooze-bladeren/ om dat fp 
—— gelooven / Dat de coozen aldereerſt un het ſweet van Mahomer voortgeko⸗ 

men zijn. | 
De vyf Hoewel Mahomet in Ben Alkoran zegt / Dat zin Gods dienſt indefuiber: — 

noodzake- heit beftaat/ en Dat De zelve ’t befte gedeelte van fifa Wet maakt, is hee 
— echter zeker Dat d'Arabieren / Welite ban Umael afgekomen Zeggen te 
ten Maho. Weefen/ en Die fich te deefer aorfaats Iſmaeliten noemen / zich lang boog 
metaan te hem ban Waffchingen drenden ; invoegen dat hp bp deeſe binding nictg gez 
maaken. voegd heeft / alg stingefag/ 't Welk De felve neodfaakeltjk maakt baog he 

geenen Die belpdenig van fijn Wet doen. t Is waar / datde Turken fect 
findelijk zijn in hun uitectijke manter ban leeben/ en nauwkeurig tot obers 
geloobigbeit toe tm hun Waſſchingen en alte d'oeffeningen ban Godbrug⸗ 
tigbeit/ welke hen geboden zijn. Zp gelooven / Dat het water / Daar zp 

De wac fich inhun Waſſchingen ban dienen / hen zodanig reinigd van de Befmer: 
fching, ting hunner zonden/ gelyk het hen futberd ban De vuiligheid Gunner lich ae 

men. Zp hebben driederlep foorten ban Waſſchingen. 
d'Eerſte/ welke fp Abdeſt noemen / gefchied om fich te bereiden tot Fot 

te bidden / tot inde Mosquee te gaan / of om Den Alkoran te ieczen / % 
geen fp op de volgende wyſe Boen. Zr waſſchen fich eecftelijk de handen 
end'armen/ en berbolgensg het voorhoofd / het opperfte deg hoofds / d'oo: 
ren / detanden/ het aangeftgt / ’t onder fe ban Den neug/ en de boeten ; 
maat wanneer het koud is / en dat ze zich fonder gebaar van hun gefond: - 
heit niet ontblooten konnen/ is het genoeg ſulſis doorz uiterlijke teekenen 
aan te wpfen. N 
De tweede Wozd Guzul genoemt / en gefchied/ alg ze zich dooz het bad 

tefnigen/ na dat ze bleefchelijke gemeenfchap met hun brouwen / of iets 
Diergeljks / gehan Gebben. Zoolang alg ditniet gedaan is / noemen fp 
fodanigeen Giunab/ dat'stefeggen/ cen man Welkerg gebeden een gru⸗ 
wel vodr God zin / en met wien D'anderen geen berkering moeten houden. 
De darde word Taharet geheeten / en fg / alg ze ſich waffchen na dat ze 

hun geboeg gedaan, of hun water gemaakt hebben. Om dit te Doen ge: 
Buiken fp de date laat fte bingeren han de flinker hand ; en om dat de Wziftez 
nen fich aan deefe ſuwering niet gelegen laten zijn / houden fp hen boo? onz 
tein. ’t Is zoo gemeen onder hen/ fich foo wel boo, alg na de maaltijd te 
waſſchen / dat ze voor een gemeen ſpreekwoord ſeg gen dat God de fppfen 
geſchapen heeft / am den menſchen gelegentheid te geeben ban ſich dikwils 
de handen te waſſchen. 

— Na de waſſchingen kamen de Gebeden / welke Mahomet, om zijn Heer: 
“Ingen de kracht ent vermogen Daar ban te beter te Doen kennen / in fijn Al- 
koran de zuilen ban De Godsdienſt en De fleutelg Des Paradijg noemd. Pp 
Heeft hen gebooden Die bijf malen in bier-en-ttinsig uuren te Doen; te pi 

| gen 



Eduward Melton door Turkyen. . 397 

ten / Deerfte maal / tuffchenc kzieken ban den Dag en 't opgaan ban de 
2onʒ De tweede / op den middag ; de datde / tuſſchen den middag en 

Zonnen ondergang ; de bierde / algde Zon ondergegaan ig; en De bijfde 
maal / anderhalf: uur nade nacht, Dit alles doen zp met een groote eer⸗ 
bicdigheid en gadveugagheid/ en gelooven Haftelijk / dat men geduurende 
deeſe gods dienſtige plicht ſadamg daat aan gehegt moet zijn / Dat'er niets 

in De meereld beiwaam zn om hen daar ban afte treklien/ al was ’t ook 
gelfg aat men de bevelen deg Sultans bolheengen/ De brand / Die onderwijl 
in bun hus mocht barren / Bluffchen/ of den vpand afweeren moeft / ins 
Dien hy niddets Gun Sad ſtormenderhand of anderfing fond in te nee⸗ 
men. nig: 

t Foꝛmnlier ban hun gebeden is niet vit den Alkoran genomen ; alleenlijk 
beeft men ’er eenige Spreuken uitgetrokken / Die D eigenfchappen ban 
God betreffen / gelijk / in den naamdesalmagugen Gods; God is barm= 

hertig » rechtvaardig , &c. t Overige 18 te faamen gefteld dooz De biet 
Leecraaren / Daar wp hier boor af gefpeooken hebben, te weeten / Ebube- 
cher, Cmar, «{man, em Hali, welker namen met goudene letteren tegen 
de meeſte Mosqueen laan. Permit zn bidden maken ze verſcheidene po: 
fluncen ; zy leggende handen den een tn den ander op de bozft / buigen het 
lichaam / batten op De kmen / raken d' aarde aan met het voorhoofd / wag⸗ 
gelen met het hoofd over beide zijden / en ſoo boorts; invoegen dat het on: 
Der fulk een menigte van berfcheidene paftuuren niet wel mogelijk ig t° on: 
derſcheiden / de geenen Die Mahomet bebolen heeft / uit die / Welke boog 
hem bp d oude Arabrerg in gebruik waren, 

Doos 't overige zijn er onder alle de Landaarden geen foo groote huigche: 
laats, Zp zijn van deefe leden / Die gaarne op de machten ent op de hoeken 
Der firaten broden / opdat men hen zien / en aber hun godvrugtigheid peijs 
feu mag; en’t18 aanmerkelijk / datde Curken/ Daar fpeen menigte ban 
bolk fien / inſonderheid Vriftenen / hun neugdoek neer fpzepen / hoe onge: 

|_makheljk de plaats ook zy / om daar hun gebeden te Doen. Zp beftaan Waar ode 
vooꝛnaamentlijk ín God ín alle fijn eigenfchappen te looben / waat bp fp op. —— IE 
fommige plaatfen gebeden boegen boor ’t leeben ban hun Prins / boort gaan. 
welbaren (nec Staten / en am ſcheuring en oo2log onder De Úriftenen te 
berwerven. Gelijk fp ban de faken uit de gevolgen oozdeelen / gelaoben 
fp / dat God hen ten deeſe opfigte verhoord heeft / en Aat alle de wanorders / 
Welke men in’ Briftendom fiet / uitwerkingen fijn ban Gods goedheid jez 
gens hen lieden / en dat hun gebeden de ſelbe verworben hebben. 

_ Det darde noodwendige punt ban hun Godsdienſt / is d'onderhouding 
Ban den maand Ramazan » of de Paſte / welke deeſe gantfche maandduurd. Ramazan 
In alte defe tud ig * hen niet geoozloofdteetenof tedzinken/ of iets fn de of vatten. 
mondtefteeken/ foolangaléde Zon opis; maar zoo haaft als fp onder 
f@gegaan/ en dat den Emaum de lampen aangeftooken heeft / die condom 
de kloktoorns der Mosqueen hangen/ hebben fp berlof om teeten, t Mee⸗ 
fte gedeelte van Be nacht beengen zy ober in maaltpden en ín goede cier te ma⸗ 
ken; waarom zp gemeenlik hun befte voorraad boos deeze Daften-tpd bez 
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waaren. Gp na alle hun faaken doen fp alsdan bpnacht/ en gebruiken 
ben dag tot flapenen uitte cuften ; ſulks dat / om eigentlk te fpzeeken/ bur 
Paften niet anderg enig/ alg een becandecing ban Den dag in de nacht. 
Deefe Maand noemen fp heilig / en feggen/ dat geduurendedeefetpd be 
pooꝛten des Paradpgopen/ en Die ban De Pel toegeflaotenzpn. Zoo ſtren ⸗· 
gelijk ig hen deefe Paften geboden / dat / zoo cen Turk de ſelbe berbzoken 
had / bet hem zon leeben ſoude koften. Winnen deeze maand pn te drin⸗ 
Ken / houden fp vaor een onbergevelfjke ande; waatom de geenen / Welke 
deefe bepheid op andere tpden neemen / ſich Geertien Dagen Lan te booren 
baar af onthouden / om geen acgernig te geeven. De brouwen en Havers 
geloovigen beginnen deeſe Daften bpftien dagen boor den door hun 20: 
pheet geftelden tpd. Die ziek of onpaffeipk zyn / en Die veifen / hebben 
berlof om bp dagteeten ; maat op Bie hoorwaarde/ datze/ alshunge: — 
ſondheid of hun faaken ’t toelaaten / weer ſoo lang de Baften daar boor 
fullen houden. Mahomet heeft felbe deefe maand Ramazan ingefteld / in het 
tweede jaar Ban zijn Prophetiſche Bediening / welke hp níet geffenen wilde 
boor zyn ouderdom ban beectig jaaren. Hp had / in navolging der Joden / 
den Arabieren erft een anderen Vaſten bevolen; maer in gebolg vreeſende / 
dat men hem gelijk een fchhandelike zaakt verwyten mocht / dat hp den Has 
den/ ban welker Baften ter geheugenig ban ’t berdelgen ban Pharao en zijn 
leger ín ’t Mode Meir ín Livicikus gefproken word / fulkg ontleend had, ſtel⸗ 
de hp den Ramazan in / Waar van Den tpd bolgeng de loop des Maans gez 
cegeld wozd / en alle jaaren tien dagen bzoeger komt/ als het voorgaan 
jaar; invoegen dat Deefe Daſten metter tpd ’t gantfche jaar Doozloopt. 
Maar t valt den Turken gemakkelijker / Wanner ze in de korte winterſch 
Dagen / Dan alg ze in de zomer komt / Dat de Dagenlang en heet zijn; Want 
% flegte bolkk heeft het Dan geweldig kwaad/ alg Die Doo? nood gehouden 
zijnde t' acbeiden / echter niet een Dzoppel waters tot verfriſſching in de 
mand mogen nemen. | 

DenZakar, Den Zakarig insgelijks een der nood wendige punten om een Waren Ma⸗ 
of uindelins hemetaan te maken. Zp beffaat in aalmoeffen te doen /- bolgeng fehere vez 
moeten, Belen / Die hen voorſchreven zijn Dooz bier Ber boopnaamfte Leeraaren ‘ban: 

bun Wet. Dit moord beteekend foo veel / als groepenen vermeerderen / 
bermits d'aalmoeffen/ feagen ſy Godgfegen op hen trekſien / ende goe⸗ 
deren Der geenen/ Die mededaogende en barmhertig zijn / betmeerderen. 
Gen iegelijk ig doo? Dit bebel gelhoudeneen ten honderd ban alle zijn goede⸗ 
ren te geeben/ omì d'armen Daar mede te helpen; maar de gierigheiten li⸗ 
ſtigheid heerfchen foo geweldig onder de Curlien / dat de rijken Ditnietonz ⸗· 
derhouden / hoewel het bevalen fp/ gelijk een faalt / Die onaffcheidelkk aan 
de GBodsdienft gehegt 18. De giecighere belet heu fich ban een foo aanzien: 
lijkse gedeelte Gunner goederen te berooven; en De liſtig hert begeerd niet/ dat. 
men weete / waar in de ſelve beftaan / gelijk men Doo, een naauwkeurige 
uitrekening van den Zakat wel foude konnen doen ; tnboegen dater nieten 
zijn alg be geringe luiden / Die fich ban deeſe plicht Wel kwten / beweerende 
D'anderen dat dit gebod overtollig / en Dat het Gods meening Baci | 
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is / Dat fr / door het felbe te volbzengen / gebaar ſouden loopen ban hun 
goederen en hun lceben ce verlieſen. de 
Wat de Pelgrimagie na Mecha belangd/ Die is bebolen aan alle De De Pelgri- 

magie ng geenen / Die goederen hebben / en die de groote laften ban den Staat nieten eens, 
berbhinderen de felbe te doen. De Turken houden die gelijk een vaorbeelding 
gan hunobergang uitdeefe ín d'andere weerelt. 't Getal der Pelgrims / 
welke alle faaren deeſe reis doen / ig onzeker. Dit kan ik'er alleenlijk ban 
feggen / dater gemeenlijk meer alg vpftigh duiſend opgefchzeeben zijn / wel: 
ke uit beefcheiden plaatfen/ daar men belpdenig van de Mahometaanſche 
Godgdienft doet / fich decwaarts begeven. Deeze Pelgrims vertrekken 
uit Conftantinopolen omtrent het einde ban de maand May / en boegen 
fich te Damaskus bp die ban Natolie, Karamanie,en daar omtrent leggende 
plaatfen ; die ban Perfien betgaderen te Babel , en Die ban Egypten te Gꝛoot 
Kairo; en altemael voegen fp fich opden berg Ararat bj malkander. Zp 
onderhouden verſcheiden plegtigheden / Wanneer fp daar zijn / en doen 
cen Korban of offerande / ter gedagtenis ban Dat Abraham zjn Zoon Yzak 
daat wilde offeren. Deeſe offerande beftaat in het flagten ban fchaapen/ rot 
een gefchentt aan hun vrienden daar af te ſtuuren / en in den armen daar 
ban mede te Deelen, ok berlaten fp hun gewoonlijke kleeding / Winden 
ſich in een Wit Kleed / en gaan ín proceffie condor den berg / betekende Daar 
mede/ dat fp hun zonden af leggen / en alle weereldſche vermakelijkheden 
moeten laaten baatren. 
Den geen / die alg Opperhooft ober deeſe Pelgrims't gebied heeft (want 

ondet een foo groote menigte ban menfchen moet noodfakelik eenige o2der 
gehouden wozden) heet men Sur-Emini. Den Grooten Heer noemd hem / 
en t is doozdeefe Dat hp alle faten bijf honderd Sekinen , een Alkoran met 
goud bedekt / Welke op een Hemel gedzagen word / en foa beel fwart laken 
ſtuurd / alg’erbannoodenis boorde IRosqueen ban Mecha. taken 
van t voorgaande faar word alg dan afgenomen / en door de Pelgrims in 
ftukken gefcheurd; Want niemand ig ſer / Die ‘er níet een tuk ban zoekt te 
kefjgen/ ’t3p klein of groot / om het fclbe vaozeen reliquie of heiligdom te 
bewaren / en daat mede te betoonen / dat hp deefe pelgrimagie gedaan 
beeft. Den Hemel/ die gediend heeft om den Alkoran te dragen / worzd op 
zijn wederkomft met blemmen en andere ſieraaden opgepzonkt / en wan⸗ 
neer hp deefe heilige veig gedaan heeft / is hp ’t overige ban fijn leeben boor ’t 
arbeiden bebzijd. | 
De befnijding is niet ban het getal det vijf voorname punten / welke 

een waren JPahometaanmaken. Zp ig maar een groef bande gehoor⸗ 
ſaamheid / die zp gehouden zijn aan De weezendijker falken des Wets te bez 

Gevoelen wijfen. De plegtigheid daar van ig bp de Turken niet aangenomen gelift „Seven 
een geloofs punt/’t geen niedzubheljk in den Alkoran gebonden word / maar van de be. 
gelijk een oude oberleebering/ welke bp d’ Arabieren m gebzuik was / Die / myaing, en 
lang voor Mahomet , ban limael affkomftig feggente zijn ; en felfg d' Ara⸗ Bieatighe- 
bifche Leeraars ſeggen / Dat hp befneeden ter wereld kwam / om hem met omtrent ge. 
Mozesen eenige andere Datriaschen/ Waart ban de Jooden t felve ſeggen / bruikelijk. 
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fm gelijkheid te ſtellen. Ming oordeels / is het fulk een wonderlijken ding 
niet / kinderen in dusdanig cen flaat ter wereld te fien komen / in cen Lanù 
baarbefnidinginfwanggaat. Deeſe kinderen noemen fp Maan kinde⸗ 
ren/ dat 'gtefeggen / kinderen ober welkten de FP aan meer vermogen heeft / 
alg ober d' anderen; Want d' oude Arabiers geloofden dat de geenen / Die 
ter weereld kwamen / wanneer de Maan hol was / den voorhuid gekort 
en befneeben hadden. ———— Pr 
De Turken Befnijden hun kinderen nooit alg ín d' ouderdom ban feben 

faten endDaacboben.  Zplaaten’t werk door een Wondtjeelder gemeenlijkk 
Doen/ alfoofp niet gelooven / Dat dit eigentlijk den Emaum of Pzieſter toe: 
komt. Be plegtigheden/ Welke fp in De Befnijding acffenen/ zijn ber: 
fcheiden/ bolgens’t Janb en de plaats Daar fe gefchieden ; maar gemeenlijk 
fetten fp ’t kind op een paard / en Boen her door fijn fchaol-gefelten volgen / 
Die eenige wooden uit den Alkoran met luider (Femme menig maal herhalen. 
De Befnijding gedaan zijnde / heft het kind D' oogen ten hemel / gelijk hem 
de Prieftet / Die deeze plegtigheid bpwoond / fulkg ban te boozen al onder? 
regt heeft / en de boozfte vinger ban de vechter hand opſteekende / zeid het 
Deefe woorden ; God.is God , en Mahomet iszijn Propheet. Dozders draagt 
men goede forge voor de geneezing / en ter felve tijd vecht men een maaltje 
aan boog die't kind bergefelfchapt hebben / en Die by de plegtigheid zijn ge: 
noodigd getweeft. “Zoo de geenen / / die Mahometaans worden / gelijk ikt 
te Konftantinopolen ban twee Slaaven heb zien gefchieden / ouder zijn / 
boerd men ze op een paard langsfekere ffraten dao? de Stad/ met een pijl 
in de hand / welkers punt na t hert gekeert is / Daar mede beteekenende / 
dat fp eer lijden fullen daar mede doozboord te worden / als Dat zp de Gods⸗ 
dienſt / Dien fp omhelſen / ſouden affweeren. De Befnijding is dan bp hen / 
even gelijk by de Jooden / en den VBoop bp be Uniſtenen / een teeken Dat 
men ín ’t getal Det Geloovigen aangenomen ig. : / 

Religieufe De Turken hebben ook berfcheidene Heligieufe Orders / Doch de meeften 
orders der Daar van fijn (eer godloos en fonder eenige Lielfgie ; want de geenen / Die ze 
Manome- _Imailer, en Religieuze Broeders der Liefde noemen/ welfe Erder een dee — 

aanfienlúkfteni8/ zijn arger alg beeften ín hunne welluften / fpaarende 
noch vrouwen noch jongens. un kleed fg een langen rok biolet-faleur / 
fonder naad / omgozd met een gouden gordel / daar ſilbere fchelletjeg aan 
hangen / Welke opde minfte beweeging des lichaams een groot geluid maz 
ben,, Zp wandelen met een boek tn de hand, daar Minnẽ liedtjes en Son: 
netten ín De Pecfifche taal in geſchreeven zijn / en gaan aberal ſingen om 
ban hen dwaſe toehoorders eenig geldte Krijgen. Althyd zijn zp bloods⸗ 
hoofds / en dzagen lang hair / ’ welk fp aartig Weeten te firullen. 

d'O Pder van Kalender Doet profeffp ban een geduurige maagdom / en 
onthouding ban vleeſchelhke welluften. Deeʒe hebben bun bpſondere 
Tempels of Kapellen. Zp dragen een korten tof van wol of paards hair 7 
fonder mouwen / bilte-hoeden op hun hoofd / ban de welken ettelijke ſuoer⸗ 
tjeg van paardshair / omtrent een hand Greed lang / af hangen / en ſnhden 
i hair heel hort af. Wzere cingén Hebben fp ín hun ooren / om den hals en 

armen _ 
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aemensinsgeljks dragen ſy cen pfere of ſilbere ring ban drie ponden gewigts 
aan hun ſchamelheid / waat doo: fp genoodzaakt zijn ſuiſch te leeven. 
Zi geneeren ſich ban gelijken met eenige Bpmen of Balletten inde Steden 
of ten platte lande te gaan leezen. 
De Dervis gaan om een aalmoes / biddende in de naam ban Hali, 

Scheon-zoon ban hun Propheet Mahomet. Zp dzaagen twee ſchaaps⸗ 
bachten/ die inde Zon gedroogd zyn / waar banfp den een op de rug / en 
den ander op de boeft hangen / blyvende Get oberige def Lichaams naakt, 
Zpſchrappen hun gantfchelichaam/ gaanbloorgboets/ en branden zich 
% flag ban’t hoofd meteen heet pzec. Fu d'oozen hebben fp ringen / daar 
Koftelijke gefteentert in ffaan. Een Rnodfig hout dzaagen fp mm De hand. 
Doꝛders zijn ſy ſnoode moordenaars / envoovers. Zpeeten ban cen ſeker 
keiud / Afforadof Marflag genoemd / Daar ze Dol ban worden. Thang ſnp⸗ 
Den ze ín hun ergen bleefchh / en hoe ze Gun vitfinniger aanftellen/ hoe ze 
meer geëerd wozden. In Narolia, dicht bp een geaf Lan een Gunner San: 
tenof Heiligen / ig een konbent ban deefe JP onmken / konnende daar om⸗ 
trent bf honderd uitmaken / alwaar eens Des jaars een algemeene bergaz 
dering van defe order is / Welke omtrent uit acht duizend in ’t geheel beftaat/ 
waar ober hun Opperften Aſſambaba Pzeeſident 9. Bes Pepdaags na 
buu Bodgdtenft maaken fp ſich dronken met Allarad, ín plaats ban wijn/ 
waar na fn ín t vond begtnnente danfen om een buur / fingende onderwijl 
ecutge baletten/ ’t welkt gedaan zynde / fnijdenfe met cen ſcherp mes eenige 
blaemenenfiguuren m hun bel/ ter liefde der beouwen/ Die zet aldermeeft 
beminnen. Dic Peeft duurd feben dagen / waar na fp ban den ander ſchei⸗ 
den / met vliegende aandelen en flaande trommelen / begechende zich ieder 
na hun bpsondere konwenten / eu den gautfchen Weg / waarlangs 5p gaan / 
aalmaeffen eiffchende; dach fo hen onderwijl gelegenthetd voor komt om den 
een of ander Eeiziger te berooven en te vermoorden / zullen fp Die ſeer ſelden 
verwaarlooſen. 

De Torlachs gaan gekleed gelijk de Dervis, behalven datze Beeren hui⸗ 
den dDzaagen ; maar fn gaan bloodshoofds en gefchnozen. Borders fal- 
ben ſp't boofd met olp tegen de koude / en branden hun flaagen tegen de 
zinktingen. Hun manter van leeven ig ſnood en beeftagtig; want fp leeven 
in onweetenbeid en ledigheid. Op alle hoeken fiet men fe ffaan bebelen ; 
doch 't is zeer gevaarlijk hen op eentge woeſte plaatfen t'antmoeten ; want 
fp rooven en plonderen / alles wat fpmaarfannen. Zp doen profe {fn ban 

__hand-kijkerp/ gelijk onfe Beideng/ Die gewoon zijn De beurzen der flegte 
hroulut te fnifden/ terwijl ze hen kwaufuig hun geluk of ongeluk uit de liz 
nieu Der handen fallen boorfeggen. Semeenlijk boeren fa cer ouden man 
met stel om / Dien zp gelijk een Prꝛopheet aanbidden. Wanneer ſe nu gaar⸗ 
ne een fikt geldsvan eentq rk man hHadden/ gaan zpaan Den ſelfs huis / 
alwaar Dezen Ouden MWan cen ſchielijk herderf togen Het felaessiefppreeht 
en boerkondigd / om ?’t welk te boorkomen/ verſoeſtt den meefter han het huik 

degebeden tan Ben Duden Man / waat boor he bem eentg geld aanbied / 
om hein te meer daar toe aan te en Deefe leden hebben — 

gee einig 
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weinig tids beel ban hun achting berloozen ; invoegen Dat hun boorzeg⸗ 
gingen tegenwoordig feer weinig ban de Turken geacht wozden. 
Zou hier noch meer ban Diergelijke faken kannen bp boegen; maar - 

bzeezende den Leezer daar mede te fullen verveelen / ſal ik lieber tot andere 
faien overgaan, uit welker hennig meer bermaakg te berwachten ftaat ; 
te meer / dewijl'er meer anderen zjn / die van de Mahometaanſche Bodes 
Dienft gefchzeeven hebben hoewel men Doorgaans in hun fchziften groote 
mifflagen befpeurd./ of uit onweetendheid/ of dat fe De luiden / om dat 
Deefe landen verre ban d'onzen afgelegen zyn / en Dat men de waarheid bere 
balben foo wel niet na Kan borfchen/ dingen hebben tillen berhaten/ die 
bekwaam waren am een ongemeene verwondering tebaaren. Kk Web in tez 
gendeel/ foo veel mp mogelijkt ig geweeft/ ín alles volgens De tegte waar: 
heid gegaan / en de faken ſodanig op 't papier gefteld alg ih De felbe gebonden 
beb / el gelijk als ík ban. geloofwaardige luiden Daar ban ondervecht hen 
geweeft, 

ZEVENDE HOOFD SSTIEK. 

Vreemde manier van Trouwen by de Turken gebruikelijk, 
Hoe veel Vrouwen de Turken mogen hebben.Hoe deT ur- 
ken met de Kinderen van hun Slavinnen leeven, Verſchei- 
dene foorten van Huwelijken, Waaromden Groten Heer 

‚ niet trouwen mag. Driederhande foorten van Echt- 
ícheiding , en hoedanig de zelve verrigt worden, &c. 

HI Awelyk word bp de Turken gehouden boor een eerlijke en heilige 
zaaft/ eneen wettig middel om het getal der menfchen te behouden 

en te vermeerderen. Ondertufichen hebben bun Prieſters / indien men ze 
foo neemen mag / Get minſte deel aan De plegtigheid welke bp deeſe gele: 
gent heid geoeffend word; want de ſaak Wo2d boorden Kadi, of weereldlijs 

vreemge Ken Kegtẽr verricht; inboegen dat het Gutweltik / om eigentlijk te ſpreekeũ / 
manier van by hen met anders is / algcen berklaaring en verbintenis waar bp den 
Trouwen by ian fig/ ín de tegenwaozdigheid deg Mechterg / berbind zoodanig eene 
de Turken, pooefijn B2ouw te neemen / en in gebral ban ſterven of echt-fcheiding haar 

een fekere en bafte WBruidfchat te fullen geeben / Waar ober zp t° eenemaal 
volgens haar belfeben zal kannen fchikken. _ AIS dit gedaan wozd / iger 
De Brouw niet tegenwoordig / maar haar Pader /of Bzoeder / of naafte 

Bloedvbriend. t Verdzag getroffen zijnde/ leid men ze te paard onder is 
gele. 
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gehemelte / Bedekt met cen fluper en gevolgd ban verſcheidene Pzouwen / ten 
huize ban Den Man / die met opene acmen aan De deur ſtaat om haact’ ont⸗ 
fangen. Daags Loor dat de Bzouw aldus bp haar Man gebragt wazd/ 
vecht men / teder na zíjn ſtaat / een prachtige maaltijd aan ; maar zoa haaft 
zp ten huife van den Man gekomen ig / hoord men er gantfch geen gerugt / 
en alles is er in een Diepe ſtilſwijgendheid. Met het naderen bande nacht 
word De Nieuw getrouwmde / indien ze ban ſtaat is / Door een Gelubde / 
dech zoo niet / dooz een Brouw ban haasnaafte maagſchap / in eenhaurer 
gebracht / en ín handen ban haar Man geſteld / Die haar zeïge ontkleed) 
tat zoo herre Dat zp ín ſtaat ig om in't bed te treeden. | ì 
De Polygamie of Beelwpberp ffaar den Eucken door hun Godsdienſt 4 — keen 

bep; maar ſy mogen geen meet alg bier wettige Baouwen hebben / hoewel rin ne 
anderen fchzijben / dat zy'er zoo beel mogen Gebben / als 57 baeden honnen. gen hebben. 
Hiettemin had'er Mahomernegen/ en Hali beertien; maar gelijk Deeze 
Godlijke menfchen en baben ’t gemeen verheben Waren/ hadden fx booze 
vechten be 6 faken/ Die de geneugten des bleefch beereffen / welke anderen 
niet en hebben. 
t Is waar / datbefe bepaling ban Bzouwen tot het getaltan bier geer: 

gebod van hun Godsdienſt 18 ; t is alleenlijk een wet / Welke men om eenige 
politike redenen Daar by geboegd heeft. Wp hoorbeeld/ dat een alte gzoot 
getal ban Bzoutmen De often vermeerderd/ en De goederen der Mannen ber: 
minderd/ ter oozfaak des Bruidſchats / Dien zp gehouden zijn hen te geeven; 
dat deefe veelheid ooft ongeregeldieid en wanorder in de huisgeſinnen zoude 
konnen beroozfatken / tec oorſaak ban D'onbermpdeitjken falousp/ en meer 
Diecgelijke Dingen. Paar op dar deefe bepaling miet ſchynen zoude De bape 
beid te kwetſen / welke zp zeggen dat Bodden Mannen gegeeven heeft om 
zich van de Pzoutwen te Dienen/ftaat het hen vep zich met hun Slavinnen te 
berluftigen / en ‘et zoo beel te hebben; alg zp koopen en boeden konnen / gez 
bende deeze faozt bau boelſchap geen jalouzn aan de Drouwen / behoudengs 
dat zu altyd Krijgen / ’e geen hen wettelijk toekomt / en een cedelijk Deel in 
bet bed ban hun Man / ’t geen bolgeng de wer eens ter weelis. Zoo’ gez 
beucd / dat hr een gantfche week wacht/ zonder zijn bed aan iemand zijner 
Prouwen medetedeelen/ berzoelit zp den Donderdag Lan de toekomende 
meel / gelijk een zaak / Die haar ban rechts Wege toelkkomt/ en Die dert 
Prouwen doo de Wet toegeftaan is. Maar zoa zy zedig genoeg iS om Gaat 
Man in't recht niet te berbolgen / over dat hp een gantſche week ín gebzeſt 
18 gebleeben / ontbzeekt het haar aan geen loosheid om zich zelven te rech⸗ 
ten/ en elders haar boldoeningtezoeken ; want/ gelijk decze Brouwen op 
een seer afgezonderde manier opgetrokken zijn/ dat zr bp na nooit HBan- 
volk zien / dat zp geenige Morale deugd hebben / die hen tat de zedigheid 
en d'eerbaarheid aanprikkeld / ’t geen Get voornaamſte fiecaad-der Brou⸗ 
wen is / en Dat zp geen hergeldinge boor hun goede werken in Get andere 

leeben verhoopen / of baorde kwaade eenige ſtraffe breezen zijn zj De welz 
luſtigſte en ongebondenſte Prouwen deg werelds / en de doortrapſten in mid: 
Belen uit te binden om hun minne-luften — voldoen. 

ee 2 Dr 
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Bp de Tutken/ ín plaats dat onder De Wiftenen den Man be ſchande 
moet dragen ban zijns Brouws ongebonden beit/balt zulks op haar Dader/ 
op haar Broeder / en op haar naaſte Maagen; inboegen dart den Man 
met d'echt · ſcheiding te berwerben / welke hem tn zulk een gebal noort gewei: 
gerd word / zich te gelijk bart zijn Drouw en ban de ſchande ontflaat. 

Hoede rur- De Kinderen / Die zp ban hun Slavinnen hebben / achten zp al zoa Heel 
ken mer de als Die hen ban hun wettige Brouwen gebaard zón. Echter ſteld'er de 
Kinderen Wet dit onderfcheidin; indien den Wader hen doo? zón Teſtament ufet in 
van „ban pzpbeid ſteid / en Dat Gp hen geen goederen na laat om ban teleeben /fraan ze 
leeven, ter ba2mbertigheid ban den vudften Zoon ban een zijner wettige PBrouwen / 

en wogden zijn Slaaven/ en Gp hun Weer; inboegen Dat een zelve Bader 
Kinderen kannalaten/ Waar van d'eenen bap/ en D'anderen ban cen flaaf: 
agtige ffaat zijn. / ‚ 

verfchei- · De Cuchen hebben ook onder zich een feker foozt ban een Balf-huwelijk/ 
— — t well zp Kabin noemen. Dit is / wanneer een Man een VProuw neemt 
lijken, booꝛeen maand / of boog twee maanden/of boo? eenige andere bepaalde tijd ; 

waat in de partpen overeengeltomen zijnde / beramen zp den prijs ín de tes 
genwoozdigheid ban den Kadi. De beeemdelingen/ dte de gaaf ban ont: 
bouding nieten hebben / en Die ober al ban Prouwen boozzien maeten zijn / 
Dienen zich zeer Beel van Dit flag ban Huwelijk. 
Boch hebben zp een ander foot van Wutwelijken/ indienmen’t cen 300 

eerlijkenaam kan geeben ; dat is ban een Gelubde met een Broutu /’k meen 
zodanigeen Gelubde / Bien nietg obergebleeben 18. Ondertuſſchen neemen 
zu echter berfcheidene Prouwen/ en oeffenen een Geeftagtige en onbekende 
welluft met de zelven. 

daat ig een exceptie of uitzondering ín de Godsdienſt dee Turken/ ra: 
kende het Puwelijk/ Dieeen bpzondere opmerking berdiend ; Dat 1$/ Dat 
een Mahometaantrouwen kan met hoedanig cen vrouw het ook zy / hoe⸗ 
Wel ze boo? ongeloobig gehouden word / gelijk met een Wziftinne, meteen 
Joodinne / of met een andere ban zodanig een Godsdienſt alg hem bez 
dief / behoudens bat Get ban een Godsdienſt zp / voor de welke boeken gez 
fchreben zijn / om ze te —— enſtaande te houden; maar ’ ſtaat hein 
niet vrh een te neemen ban een Godsdienſt / daar geen gegzonde weetenſchap 
infteekt / of daar geen boeken hoo? gefchreben zijn. Gok is't den Turken 
berbooden met deeze Handloopfterg te trouwen / die wy Egpptiſche Hei⸗ 
Dinnen naemen / welke zonder weten zonder Godsdienft leeben / en waar 
ban men?’et een groote menigte in Turkyen heeft/ daar men 3e aanztet gelijk 
menfchen/ Die berblaekt zijn. deb heek 

Waarom __ Boewel den Sultan boten alie de wetten zy / Geeft hp echter de bepbeid niet 
— grooten van te trouwen / wellie de minſte ban zyn onderzaten leeft. Deeze gewoon: 
teis ingevoerd ſedert Bajazetk, en Word ban de Turkien voor een der gehei⸗ 
mag. men deg Fiks gehouden. Men bꝛengt daar berfcheidben vedenen ban te 

berde. Busbeek zegt/ dat onder alle de rampen / welke Bajazeth wederboe⸗ 
ren / nadat hp boog Tamerlaan verwonnen en gebangen wag/ hem geen 
300 geboeligen hard biel/ als zijn Prouw Defpiae, Dien hp hertgron 
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lyſ beminde / ín De handen ban zijn Vpand te zien / Die zijn goed geluk mig: 
bzuikende / haaronwaardigljk in zijn tegenwoordigherd handelde ;-en dat 
De Sultans federt Die tijt / arm zich boo? zodanig een ongeluk niet bloot te 
ſtellen / geen Prouwen en neemen / Daar zp sich meer aan laaten gelegen 
zjn / als aan Get berdteg ban hun goederen. Maar tk geloof zeherlijk / dat 
Deeze gewoonte een ſtaatkundiger grond heeft / alseen zaak / Dre t' cenez 
maalban’t geval afhangt / en die/ hoewel ze mogelijk zn / wel nimmer⸗ 
meer zoude konnen gebeuren; Want / gelijk ik mp wel heb laaten zeggen / 
Doet Den Sultan geen andere pleatigheid/ Wanneet hp een Braut neemt / 
als haat zoo beel goederen tegeeben/ Die met haat ſtaat overeenkomen / 
* geen niet Kabin of Bruidsſchat / maar Pachmalas genoerrit word / dat’ 
te zeggen / geld boo? haar Schoenen ; en Dat zn / behalben De gefchen- 
ken / welke hp haar in juweelénen in kleederen doet/ cen heerlijken ftoet / 
en eben zodanig een inkomſt moet hebben alg de Valede, of des Grooten 
Meers Moeder / welke gemeenlijk biec of bf honderd duizend Kjkgdaal- 
ders faarlijkg beloopt ; inboegen dat / zoo den Sultan De bepleid had ban te 
trouwen / de voornaamſte inkomften des Aijlis verdaan zouden Wozden 
in de pracht zijner Brouwen t'onderhouden/ ín plaatg ban ten befte deg 
Staatg aangewendte wozden. Fenanderen/ zoo De Sultans Bouwen 
namen / zulks zou rechtdraads tegen Der Turken Staatkunde firpden / 
welkeig/ te beletten dat hun Peins Alltantien of verbinteniſſen met Hit: 
beemfchen maakt. Wit wag d'oozzaak des Woods ban Sultan Ofman ; 
Den tiende Beizer der Turken; Want de Krigslieden / die hem deeden ſter⸗ 
ben/ befchuldigden hem boognamentlijk van een Dzouw getrouwd/ en 
ed berbinteniffen gemaakt te hebben tegen de Grond - wetten des. 

ĳks. 
Ziet daar hoe de Huwelijken bp de Turken gemaakt Worden. De 

rouw kan zich daar nooit ban ontbinden. / zoolang als haar Man haat 
berſorgd ban bzood / boter / rs / houd/ en vlas / om tefpinnen Daar zp 
fich kleederen ban kan maken; want de wet fleld dat albozeng baft/ dat 
zp een genoegfaam goede huishoudſter 18 om Doos haar arbeid in deefe nood⸗ 
zaakelijkheid te voorzien. Zp kan om zekere redenen ſomtijds D’ echtſchei⸗ 
Ding mel berzoeken/ gelijk om onmagtigheid/ koelheid/ en diergelhken; 
maat ’tontbzeekt den Mannen nooit aan middelen en redenen / om zich 
daar ban te berbeedigen ; inboegen dat d' echtfcheidingen om dugdanige 
oopzaken zeer zelden gefc bieden. 
Bp de Eurken zijn dziederhande ſoorten ban Echt-fcheidingen / Welke 

alt emaal gefchieden in de tegenwoordigheid deg Negters / die d' Actens 
daar toe noodig mfteld/ en Die zelve regiftreerd. —— 
d Eerſte doet met anders/ alg den Banen Brouw ban cen zelbe Huis 

en Bed ſcheiden / blhvende den Ian gehouden haar ban alle de genoemde entchen 
noodzaakelijkkheden te berzorgen. DN ding by de 

De tweede fcheid hen niet alleen zoodanig, maat noodzaakt den Man Terken. 
Be Bruidfchat aan zijn Berouw uit te keeren; Ínboegen Dat zp nietg meet 
© eiſſchen heeft / noch op zijn perſoon / noch op zijn goed / en/ 300 zy bez 
geerd/ Weer aan een ander kan trouwen, De 
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De darde manier ban Echt-fcheibing/ Welke men Ouch Talak noemd / 
gefchied op cen gantſch andere Wijze / en met beel harder voorwaarden. 
Wanneer den Man berouw heeft aber zijn 1220 verlaten te hebben / en 
Dat hy ze weer aan Wil neemen / kan hp ſulcks niet doen ’ en zp Gp alboz 
rens bepwillig toeſta Dat een ander m ſyn tegenwoordigheid De zelve gez 
Bruike. Weeze voorwaarde is ban de Wet ingefteld/ om d' ongeftadighcit 
en lichtbaerdig heid dev Mannen te ſtraffen; en om te daen ſien dat; zoa 
ze groote inwilliging wegens de verkiezing Der Pzouwen boo? hen Heeft / 
fp ooft niet en Taat dooreen openbare fchande de geenen / Die De zelve mig: 
bzuien / teftcaffen. Dit en belet ntet/ dat er ntet ſomwilen gebonden 
zijn / die om hun Drouwen weer te hebben / na daar eerſt t'eenemaal 
ban afgeſcheiden geweeſt te zyn / eenig wel gemaakt jongeling gekoozen 
hebben / om hem ſjn luſt daar medete laten boeten; maar tegenwoordig 
hebbende Turken ban deeze fchhandelijkte weder neeming zullt een affteer / 
dat zu Ouch Talak noemen / alleg wat fp ter oorzaak ban De fchande onmo⸗ 
gelijk gelaaben te zijn. 

KACHTSTE NOOD sti 

Op wat manier de Slaaven te Konftantinopolen verkogt wor- 
den. Wreedheidder Turken en Verloogchende tegen 

de Kriftene Slaaven. Gruwelijke manieren van ftraften. 
Wreede Juftitie gedaan over een Kriften Slaaf, die zijn 
Meefter gedood had, &c. 

Oewel de Turken / gelk im ’t voorgaande Boofdſtuk gezeat is / 
Ld bier wettige Bouwen nrogen hebben / gaat hun geilheid echtet zoa 
ber / dat ze zich met Dit getal niet te bzeede konnen houden ; ja men binder / 
Die noch Wel d2te maa! foo beel Slavinnen in hun huig hebben / om hun geile 
luften daar medete boeten, Tot deezen einde is er tot Konftantinopolen 
een Befiften of openbare 1Patkt- plaats / alwaar alle woensdagen Slaben 
en Slabinuen van alderhande flag verkocht worden / doch niet alleenlijkk - 
tot foodanigeen gebak / gelijk ik aangevoerd heb ; maar ook om alder: 
hande werk buiten en binnens huis te doen. Ooſt worden hiet niet alleen. - 
De geenen verkogt / Die alreeds bp anderen in ſſaaverny geweeſt zun; maar 
ook die in Den oorlog / t zy teland af te zee / of Doo2de Bephuiters genomen, 
Wwozden. De verkooping daar ban/ Welke ik/ om akk 08 

4 te bol⸗ 
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te boldoen / hoewel het Deerlijk om aan te sien ig / menigmaal bygewoond 
beb / gaat aldus toe. f 

Gerftelijkk worden de Slaven of Slavinnen / welke verkogt ſullen worden / 
opeen ry geſteld.· VDervolgens treed een Opveiler met een ſtok in de Gand 
boorden Dag / en Den eerſte van de ry bn den arm genomen hebbende / gaat: 
bhp bier of vüfmaal heen en weer met hem langs de Marhit / die bep lang/ 
doch niet zoa beeedig/ om d' Omſtanders te doen zten / Dat hy geen letfel 
aanzijn gang beeft.  Zoo'ernuiemandig,/ Die zin beeft om zodanig een 
Slaaf te kaopen/ die ziet hem terftond in demond, of bp hegt ban tanz 

Op wat ma- 
nier de Slaa- 
vente Kon. ° 

den / en bekwaam ig om Befchuitoy de Galepente konnen bijten. Ien ftantinopo- 
meend ook / Dat zp aan De tanden D? ouderdom ſtonnen zien / en Dat Deeze len verkogt 
funft zoo zefter gaat/ Dat bet hen tn lwiden/ die onder de beertig jaren zijn / 
zeer zelden drie jaren ontſchieten zal ; doch of Dit foo baft gaat / al8 men Wei 
zegt/ zou ik boo? de waarheid niet Durben verzeheren. Thans kijkt Gp 
hem ook in de handen / om uit Der zelber hardheid t'oordeelen / of hp den 
atbeid gewoon is / dan of hp ben een hooger ftaat zp; want wanneer ’er 
een fchij ban de Prpbuiters genomen word / verkleeden en vernoemen zich 
De geenen / Die daar op geweeft zijn / gemeenlijk zoodanig / dat men niet. 
wel weeten kan/ ban Wat afkomft of geboozte zu zyn; en/ Vermits de 
Turken beeltijdg de Kriſtene Slaben alleenljk ap hoop ban een aanfienlijk 
log-geld koopen / ja Dat men?er zelfs onder hen bind die Daar t' eenemaal 
bun handel ban maken / binden zp dit bezien Der handen zeer noodzakelijk, 
Dit gedaan zijnde / gebied men den acmen Slaaf te draven / loopen / ſprin⸗ 
gen/ en alle geweldige oeffeningen te doen Waar uit men vaniemands 
tapbeid en kracht kan oopdeelen. Als men hem nu zodanig bebind / ge: 
lijk hy behoord te zijn / Wozd hp door den Opbeiler opgebeild / die op ieder 
bod/ Wandelende inmiddels met den Slaaf heen en weer / met luider ſtem⸗ 
tne voept / Arrache , Arrache ; t geen te zeggen is / Wiebied’er meer 
voor? De koop eindelijk getroffen zijnde / gaat men bp Den Emeen of 
Tollenaat/ welke midden op De Markt / omtrent de berkoop- plaats zic / 
en men betaald hem / te Weeten zoa Wel den Derkooper als den Looper / 
een zekervecht/ ’t welk dooz den Grooten Heer daartoe gefteldis. Wier op 
ffaat het den Hooper bp met zijn Slaaf heente gaan. Verbolgens wozd 
beer Der eerfte ban den cp genomen / en na men hem nazijn afkomft / va⸗ 
derland / ambacht / en 300 voorts / Daar Doop de Slaven ban aanzien / 
om op een minder cantfoen gefteld te worden / gemeenlijk verkeerd beſcheid 
op gegechen word / gebraagd heeft / en dat men Loders d' andere gewoo⸗ 
nelijke peoeben omtrent hem geoeffend heeft / leefd men ’er eben zoodanig 
mee / gel hier boben ban den eet fte gezegt is. 
Jaar omtrent Slaven / Die alreeds bp andere Turken eenige tijd ín 

Dienft zijn geweeft / Wozden zoa Heel omftandigGeden niet gebzuiftt / door 
dien daat zoo beel voordeels niet nit te verwachten {taat / alg Wel uit nieu? 
welingggekomene Slaven. Alleenlijk doet men heneen maal drie of biet 
langs de Markt gaan / en aan den Meeſter der zelver gev2nagd hebbende / 
Waar zp bekwaam toe zijn / word de koop bolgens deeze kenen aande 

worden, 
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maakt. @ok wozden zodanige Slaven meer onder de hand / alg op d' a: 
penbare Macht / verkogt; en ín zulk een gebal krijgt den Emeen of Cols 
{enaar zeer zelden een penning van zijn cecht. 

Alg ‘er Dlabinnen te koop geveild Worden / braagd men hen terfrond / 
wat zp konnen doen / naajen / ſpinnen / weeben / of Diecgelijke vrouwe: 
lijke handwerken / Waar nazpbeel of weinig gelde koften; maar indien 
ze ban Curken gekogt worden / die De zelve voor Bpflaapſters / en om hun 
Zeile luſten te boeten gebzuiken willen / / word ’er maat alleenlijk op de 
mooiheid / en op de welgemaaktheid deg lichaams gezien. Doo ’er een 
maagd onderig / die fchaan en beballig bevonden Wo2d/ díe haud menop — 
een zeer hooge prijs ; doch den Perkaaper 18 gehouden / indien ze geen maagd 
bebanden word/ niet alleen alle het geld Weder uit te keeren / maar Word 
ook / ter oogzaak ban zijn bedzag / tw een Boete verweezen / Die gevegelà 
word nade prijg / welke hp boog de Dochter genooten heeft. ï 

Insgelijſis gelden de jongens / die dan cen fraan gelaat en geftalte zijn / 
beel gelds / vermits de Curken geweldig tat de berblockte Zodomittiſche 
zonden genegen zijn. Ja men binder zelfs onder hen / Die zich niet ala 
met jongeng bermengen willen; enis deeze zande in Turkyen 300 gemeen / 
dat ik Binnen Kouttantinopolen berfcheiden Turken gezien heb / Die dier⸗ 
gelijke jangens opkogten / om ze boog ecn zekere penning te laten gebzuiz 
cn. 

wreedheia — De Curhen leeben op cen gantfch wreede manier met hun Slaven; want 
des Turken Miet alleen gebzutken zp ze tat alle ambagten/ vaar sp ze tat Lan nooden 
over hun hebben / 't3zp dat ze de zelven geleerd hebben / ofniet; maar zp geeben ben — 
Slaaven, _ gokgeeneeten. %tleenlijk Laten zp hen twee of drie bape uuren op cen dag / 

binnen welke tijd zp zich Daar af verzorgen mogen; (nboegen dat alle de 
Slaven / die ntet ters Weeten te doen om Binnen de beormoemde td Gun 
koſt te Winnen / genoodzaakt zijn te ſteelen of van houger te bergaan, 
Echter wil ík niet ontkennen / dat men "er wel bind / die niet zoa weeed 
zijn / en die Gun Dlaben ban hun nooddzuft berzorgen ; maar deze zijn in zo 
Kleinen getal, dat ban honderd Slaben naautwelijkg een zodanig een Paz 
troon aantreft. _ Niettemin zou den ſtaat ban deeze arme Schepſelen zoa 
elendig niet zijn / hoewel telendig genoeg ig De bepbeid ce moeten miſſen / 
índien de BGardianen ; Welke de Meeſters / een of twee of meer / nadat het 
getal der Slaven grootig / over hen ſtellen / met d' onbacnrbertigfte bees 
ften waren / Die de natuur ooit boortgebzagt heeft. Dit zijn de geenen / 
Die 't opzigt ober deeze arme menfchen hebben / en die hen ten acbeid gelei: 
Den / boog welke moeite zu hen De fott-flagen/ zelfs buiten ſchuld / zoo 
Dicht toetelten / Dat ze bp naaltijddeteekkenen daar af Dragen. ’tSchint 
Dat Deeze Barbaren geneugte ſcheppen inde Briftenen zoo Deerlijk te mig: 
handelen / hoewel ik ’ec berfcheiden ander gezien Geb / Die zelfs Kriſte⸗ 
nen waren geleeft / of Dre ten minften Den naam daar Lan geboerd Hadden. — 
K Deb Gun onmenfchelijke handelingen menigmaal met fchrepende oogen — 
aangezien; en inzonderheid kon ik mijn tranen niet wederhouden / wan⸗ 
neer in aan cen jongeling ban omtrent wee-en-taintig jaren of Daar om⸗ 

trent / 
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trent / een Franſchman ban geboogte/ door zoodanig een Berloochende/ 
omdat bpeen koffer / vermits hem de zelbe te (waar was / tet aarde het 
ballen / zulks dat ze ín ſtukken brak / drie of bier lagen met een. ſtok van 
gen ongemeene Dikte met zulk cengeweldin't aangezigt zag geeben / dat 
hem de neug en He mand t’ eenemaal verpletterd waren; cn dit doen deeze 
Beeften / of uit een bpzondere haat / om datde Slaven hen de handen niet 
“bulten / of om kiwamfuig Gun getrouwbed jegens hun Meeſters te betui⸗ 
gen; want het ig zeker Dat de Turken met zodantae blijken gediend zijn. 
Zoo rgebeurd, dateen Slaafeenige nusdaad komt te begaan / en Dat … az. wa⸗ 

den Gardtaan / die De zalen / zoo er geen penningenzin / gemeenljk „ier vaa 
berfwaatd/ tegenden Patroon klagtfg balt / worden hem d'ouberdzage: «raten. 
dyjtfte ſtraffen des weerelds bereid ; Want ik heb gezien / Dat twee van mijn 
landsluden / om dat ze/ daor Ben dronk geſchũ gekreegen hebbende / el: 
Kander eenigſins gekwetſt hadden / naaktontkleed / ieder ban bier mannen 
Ep aemen en beenen vaft gebonden / en zoo lang met een Kabel-tauw op den 
bioeten buk geflagen Wierden / Dat fe boor dood bleeben leggen ; hoewel 
iſ den Turk / vien ze toekwamen / vermits tk berftond dat ze ban goeden 
hutze waren / bor reder honderd ftukken ban achten meer bood / alg ze hem 
in koop kwamen te ftaan. 
Noch heb eeens ecn andere Slaaf / omdat hu sieh tegen den Gardiaan 

geſteld / en hem zijn ſtok ontweongen had / daar bp hem / tot zijn onſchuld / 
Dapper mede had afgeroft / op cen manier zien firaffen / die niet minder 
weeed is. Weeze wtjze ban firaffen noemen zp la Falaka. Den der gaat 
op de rug tet aardeleggen/ en ſteekt de beenen om hoog / leggende de hielen 
fn een hout ban omtrent bijf voeren lang / tn welkers moden ten deezen ein⸗ 
Be twee gaten gemaakt zijn. Vervolgens de zelve met een tau hier zodanig 
aan vaft gebonden sijnde / dat ze niet berwiggelen konnen / Word die hout 
doo twee Slaven opgehouden, Cwee anderen Slaaven Gouden d' armen 
baft; invoegen Dat den geen/ Die tat deeze afgrijzelijke ſtraf geſchikt is / 

zich geenfing verroeren kan. Chang ftaateen bijfde/ Die gemeenlijk een 
Gardraan ig / mereen hout / welkers handvatſel rand / en 't einde bzeed: 
agtig loopt / of ook wel mer een ſtuſi ban een habel-touw / foo lang met al? 
le magt onder trgen De boet-foolen aan / alg Den Patroon goed bind. Den 
ongelukkigen Slaaf / dien ik op deeze manter fag ſtraffen door den ſelven 
Gardiaan / dien hu de fokt ontwrongen Gad / Kreeg over de twee honderd 
flagen; zulks dat zijn boet-foolen foo ſwart als een kool waren / en hy zes 
weeken daar ban te bedde bleef leggen / zonder in al Die tijd een Goet te kan: 
nen baoatfetten, 9 AR 
Maar heefe ſtraffen zijn niet te beduiden by een afgrijfelijk voorbeeld / dat —— 
ik van be Curkſche weeedheid geſien heb. Zeker jongeling ban omtrent fe: over “cen 
ventien jaren / Die ſeer ſchoon ban gedaante was / dagelijkg ban fijn Ja: — 
troon aangezogt Wordende om ſich tot een verdoemelhke onkuisheid te la —* — 
ten gebrumen / Daar hp ſich lang tegen geſteld had / wierd eindelijk ſoo ſeer oba had. 

doa? een edelmoedige gramſchap vervoerd / Bat hy den Turk op een namid⸗ 
dag / wanneer hy hem weer om de zelve et was / en dat en 
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dreigde geweld Daar toe te zullen gebaniken/ meteen meg zoo geweldig in 
den buik ſtiet dat hp achter ober viel en maar even zoa beel tijds ban … 
teeben had/ om den armen Jongman / Die’t bebloede meg noch inde hand. 
had / door zijn Huisgenoten bp Den halgte doen grypen· Terftond wierd — 
“hp na °t Gevangen-Guis gebragt / en binnen Die dagen verweezen tot 
‘geëmpaleerd te wozden. —'K Heb Deeze vit boering / welke omtrent een uut 
bdooꝛr den middag gefchiedde/ bp gewoond / en kan derhalven met zekers _ 
heid ban deeze manier ban ſtraffen fpeeehen, Opde Berecht-plaats was 
eert paal ín D? aarde gezet ban omtrent Anderhalf baeten hoog.” Bidden 
indeeze paal ffond eenpzere pen / ban dikte alg den arm aan den Gand is/ / 
doch na boven allengskens Bunder / en eindelijk gantfeh ſchern toeloo⸗ 
gende. Den armen jongeling te Deezer plaatfe gelkomen zijnde, wierd 
naalit ontkleed / en vervolgens daor bier Curſien / Die opeen klefneftel: 
fagieftonden / met Get fondament in deeze gen gezet / en zoo ſterk neerge⸗ 
Deukt / Dat hem de zelve door het gantfche Lichaam heen ging/endoozde 
flinker fchauder bp het hoofd uitkwam. In deezen ſtaat liet men hem zit 
ten / zonder hem eens De Genade te willen boen ban hem voorts om hals te 
belgen / hoewel hp d'ootmoedigſte gebeden deg weerelds Daar toe aanwen: 
De. … Eindelijk geraakte hp Doo, d' onberdzagelijke pijn in zodanig een ra⸗ 
zecnp/ dat Gp zich met beide de handen / want die had hplosen bep / om 
trent twee vuren na dat men Gem im de pen had gezet / met zulk een gekoeld 
den keel toe wrong / Dat Gp zelbe een einde han zijn martelingen maakte, 
De Turken waren hier ober beeheugd / bermits zu / wel weetende Dat het _ 
den Kriſtenen níet geoorlofd ig zich zelven om den hals te beengen/ nu hoop 
hadden / dat zijn ziel zoo wel alg zijn lichaam berlaozen zouden weezen. 
Zoe ber gaat hun haat tegen een Kriſten / die maat de minften-migdaad 
begaan beeft. ait | 

’k Zou bier noch meer boozbeelden ban wreedheid konnen bybrengen / 
welke ík zelf te Konftantinopolen en elders gezien heb; waarde Heezerzal — 
uit deeze ſtaaltjes wel konnen oozdeelen / hoedanig den inbozſt bandeeze 
bloeddorſtige Hand-aardig, 

SINEGEN: 
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NEGENDE HOOFDSTUK. 

Verfcheidene Naamen van den Grooten of Eerften Vizir. 
Waerom en door wie deze Bediening ingefteld is. Vizirs 
vanden Raad , en hun Bediening: Pragtige Hof- 
houding des Eerſte Vizirs, Zijngroote magt. Vreemde 

„gewoonte der Turken en Perftaanen wanneer henonrept 
wegedaen is: —Wankelbaareen gevaarlijke ftaat der Eerfte 
Viits. „Der zelver Inkomften. Middelen der Turkſche 
„„Keizersom de Groote Vizirs niet te magtig te laten wor- 

den. Andere waardigheden des Rijcks, en hun Eer- 
teekenen „ &c. 5 

FE Er wp onze reis verder boortzetten / dunkt Get ens niet ondienftia te 
Azijn / om den Weezer eenige kennis ban de Curkſche Begeering te 

doen hebben/ ietste zeggen ban De voornaamſte Bedieningen des Lijk / 
soo inc Weereldlyke algm't Beefteljke ; ter welker einde mpreen aanbang 
zullen maken met De Bediening ban den Bzooten of Berften Vizir/ alg 
zijnde der geen / op welkers fchouderen de fware beſtiering bau de magtige 
Heerſchappp der Octomanuen cuft. — 
Dee ʒen Vrzir noemd men in't Curkſch den Vizir Azem, Bat'Ste zeggen/ etek 
t Opperhoofd ban den Raad / of Eerſten Raadsheer. Men noemd hem Grooten 
ool fomtijds Lieutenant ban den Grooten Weer / of Stedehouder des Vitir. 
Aijks/ om darin der Daad alle de magt en alle het gezag beg Sultansop zin 
persoon fieund. Fen gebruikt geen andere plegtigheid wanneer men 
een Eerſten Vizir wilmaken/ alg datmen hem des Gzooten Beers zegel / 
op Get welke deg Keizers naam gegraveerdig/ en dat hy altijd in zijn boe⸗ 
zem draagd / in Ganden field, Hit kracht ban Dit zegel ward hp met alle 
de magt des Fiks bekleed / en kan/ zonder eenige formaliteiten waar te 
neemen / alle hinderpalen aan een kant doen. / Welke zich tegendevspheit 
ban zijn Bediening magen ſtellen. Gelijk d' Bofterfche Priufen ban alie tu⸗· per 
Den zeer geneigd zijn geweeft tot de berwijfdheid en welluſtigheid ‚hebber „ing iage- 
fp dienſtig geoordeeld / om te betet’t bermaakt en De ruſt ban De ledigheid te Leld is, 
fmaakien/ temand hunner Miniſters of Staats dienaars bonen d’ anderen 
te-hetbeffen / aan den welke; fp den zorg der Staats;zaalten Konden bee 
trouwen; zich beeldende / dat het AE biel zich Dae rehenfcab — Le 
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doen dooreen alleen / alg doo? beelen / en De feilen des Regerings / en dert 
kwaden uitflag der gewigtige onderneemingen op hem te Werpen. s 
De Turken volgen noch hedendaags deeze Maxime / met alle het gez 

zag ín de handen des Eerſte Vizirs, waaraf Wp (preken / te ſtellen. Wen 
siet in bun Biſtorien niet / dat deeſe Bedientng in gebzuikk zp geweeft boo: 
Amurat den Derde/ Wellie met Lala Schabin in Europa trekkende, Gem 
Opperhoofd ban zijn Haad/ en Generaal ban zijn Leger maakte; met het 
welk hp Andrinopel, ’t geen men eertijds Oreftie noemde innam. Zedert die 
tijd hebben d'andere Sultansdeeze Bediening altijd fn Weezen gehouden; en 
wanneer zy gemeenfaam en tu bziendſchap tegen den Eerſten Vizir fpzeez 
ken / noemen zy hem noch Lala, ’t Welk Beftterder of Beſchermer trl 
seggen. 
Behalben den Eerſten Vizir zijn’ er noch zes anderen / diemen Vizirs van. 

den Raad noemd, Deeze Vizirs hebben uit fich felbert geenig gefag of bermo⸗ 
gen in zaken / welke den Staat of De Begering betreffen. Gemeenljk sijn 
bet deftige en Wijze luiden / die eenige bediening geotffend / en verſtand ban 
de wetten hebben. Zp hebben met den Grooten Vizir fitting ín den Di- 
van, maar geen deliberative of raadende ffem/ en konnen geen raad of 
oordeel geeben / over wat faak het ook fy / ten ware den Eerſte Vizir en op 
eenige punt Des Wets daar om beoeg ; ’t geen Gp feet fclden doet om zijn 
bekwaamheid en erbarendheid niet te berongeliken. Dun loon-gelden 
worden genomen. uit den Schat-kift deg Gzooten Deers/ en gaan uiet baz 
ben twee Duiferid Ahksdaalders tet jaat. ‘Peder deeſer fes Vizirs heeft 
magt om deg Sultans naam te ſchryben onder alle dopders en bevelen / wel 
fe men ban zijnen wege na buiten ftuurd. Gelijk hun rykdommen niet mez 
fteckend groot / en Dat fp niet gehouden zijn / ter oasfaak ban hun bedie: 
ning / zfeh met de gevaarlhſiſte Staats-zaaken te moepen / keben ſy fange 
tijd fonder benijt te worden / cn zijn Deefe groote heeten Hes geluks / Waar 
voor de gethen die in De groote bedfeningetrsijn Bloot fraan7' niet ónder: 
wozpen. Widdelerwl wanneer men eenige Taak van groot: Belang 
toberweegen heeft/ roept men hen ín ——— met dent: 
ſten Vizir, den Moufti, en de Kadileskers of Opperhsofden van de Juſti⸗ 
tie/ alwaar men hen dikwils de bzyheid geeft ban hun gevoelen teſe zgen/ 
vakende Dé faalt die op ttapijd gebragd Word ; invoegen dat men Deeft Vi 
zirs gelijk — at den Gzodten Vizir kan aanſien. 2602 
Den Eerſten Vizir leefd op een mauter / wellie tr eenemaal ober een Komt 
met de grootheid dee geene / dien Gt berbeeld Gemeenſlyk Heeft Gp meer 
alg twee Duizend Officieren en hutggenootên aanzijn Hof. Wanneer hp 
ín eeníge plegtighefd’ mt openbaar verſchjnt / draagt hy twee bederen 
boor aan zjn —6 bezet met diamanten en andere dierbaare geſteenten / 
gelijk ’et den Grooten Peer date daagt, en men draagt drie paarde ſtaar⸗ 
ten voor hem / gehegt aan het einde ban een groote fak / Daar een gouden 
knop bobenop ffaat. De drie boornaaniſte Baſſas des Ahks/ te Weeren / 
Die van Babel, Die han Kairo , en Die van Offen Gebben insgelijks Gerlof / 
„met uit ffuiting van alle anderen / boor de’ welken men maat cen paarde: 

ſtaart 
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flaart draagt / om ín Den omkering Ban hun gebied zich van Dit eer teeken 
tebienen. Deeze Drie Groote Ballas konnen Vizirs van den Maad Woz: 
Den/ en met den Eerften Vizir zitting índen Divan nemen / Wanneer de 
* ban hun laſt en ban hun bediening verſtreken is / en dat ze Wel ten Woe 
eftaan. 
Gelijk den Eerſten Vizirden Grooten Deer verbeeld / is hy by gevolg 

Hen meeſter en den witlegger deg Wets. Beniegclijk kan den loop bande 
gemeene vechtg-pleeging bermijden/ en zijn zaak boo: hem Boen oogdelen ; 
ten minſten zoo zn groote bezigheden of-De geringe aangelegentheit tan be 
zaak hem niet-en Ver plicht De zelve af te Wijzen / am bolgens de Wet geooz: 
deeld teworden. … | | 

Om aan al de weereld te Doen fien / hoe feet hy boo? de gemeene ſaken 
ſorgd / miſt hu nooit vier maal ter week ín den Divan tegaan / te wecten / 
des Zaterdags /-Zondaas / Maandags / en Dinggdagg; en d° audere 
dageu / uitgenomen deg Depdaags/ houd be Divan ten zijnen huife, Zoe 
ſo vuldig stindeefe luiden om geregtigheid te doen ocffenen/ en zich beoog: 
lijk ban hunbedieningen tequiten, 
De macht ban den Berften Vizir is zoo groot / alg die van den Meeſter / Groote 

welle hem de zelbe gegeeven heeft / uitgenomen alleenlijk dat bp geenigen magt des 
Balla ’t hoofd kan doen afbouwen / ten sp uit kracht des teelkeninag ban Fate V- 
deu Grooten Beer / gefchzechen met zijncigene hand. Niet meer han bhp 
ok cen Spabis,-cenJanitzar, of een andere Krgsknecht ſtraffen / zonder 
Kennig-en betoiltigfng ban hun Öpperhoofden/ hebbende be Lirjasmagt 
sich dit voorrecht behouden / ’t geen hen boo een oneindige menigte ban 
onderdaukkingen en geweldenarpenbefchermd. In alle andere zakten beeft 
bo t'eenemaateen bolkotmene macht / en zoo beel vermogen op den geeft 
banden Grooten Deer / Dat / wanneer hit raadfaam bind eenigen Offt: 
eferdes Bijki/ ie 'tookfoude magen weezen / te berbannen / hp terſtond 
d-onderteehiening deg Heizerg daar toe berkrijgt. _ Aen leeberd geen Ver⸗ 
zoen ſchriſten in / om Welke zaken het ook zy / Welke niet eerſt door des 
Gꝛeooten Vizirs handen gegaan zyn; maat zoo iemand cenig merkelijk on= 
vecht gefchied / Haar hp medepliatig aanis / of dat hp geweigerd heeft hem 
recht te Doen / ſtaat het zodanig een bep / door een zeer oude gewoonte / 
zijn zaalt aan den Gzooten Heet te beroepen. _ De geen / Die men ongelijk 
gedaan beeft / legt buur op zijn hoofd /-treed aldus in het Serraglio, en vreemac 
loopt uievalle macht ter plaatfe / daar den Grooten Heerig / zonder Dat gewoonte 
Hem iemand durft tegen hauden. Thans heeft hy de vrpheid om zich mon: — 
delijk te beklagen ober’: onrecht / dat men hem gedaan heeft. | onrecht gez 
In zodanige gelegent heben zijn de Per fianen gewoon zich te kleeden met En en — 

keg } el cer hleed han wit papter/ en aldug boo? den Faning te beefchijnen / om 25 n° 
hem tedoen bemerken / dat men op 300 beel papiers alg mén ban nooden „en. 
heeft tot het bedekken ban zijn lichaam / niet zaude konnen zetten alle de 
„ongerechtigheden / Welke men hem gedaan heef.. 
… Gelijk de Bediening ban den Eerſten Vizir de hoogfte en d'aanzienljſiſt e 
des Ahks is/ flaat zy ookt boor Jurre blixemen / en boo⸗ — 
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andere Baffas, die zich gaarne met Deeze macht bekleed zoudert zien /t meeſte 
bloot. Men bechaald wonderlijke Hiſtorien / bebeftigd door oog· getui⸗ 
gen / ban de ſchielhyke en onvoorziene bal der geenen / Die tot Deeze hoogte 
gefteigerd waren / en ban De verheffing ban anderen / Die eens flags bande 

wankel. Taagfte ffaat/ zonder langs eenige trappen geklommen te hebben / tot de⸗ 
baare enge- ze hGaogecer-top geraakt zijn. Sommigen hebben Heeze Wediening niet — 
vaarlijke _fanger bezeten alg eenige dagen / anderen een maand / andereneen jaar / 
hee En300 boortg. Men heeft 300 heel wonderzinnigheid des Fortuins be: 
— ſpeurd / zelfs in ie geenen / Die ’tlaugfen ’ gelukkigſt daarin geleefd Gehe 

ben/ Dat het een leevendig af beeldfel 18 ban d pdelheid Der weereldſche zaa: 
ken. t Is altijd het lot geweeſt der Bunftelingen ban d° Ooſterſche Prin⸗ 
fen niet lang te leeben; ’t zy Dat ze vermaak ſcheppen inde geenen te berdel: 
gen/ bie ze verheft hebben / en anderen in hun plaatste (tellen /-om hun 
macht te doen blijfen ; 't zp Dat ze Gen zoo met weldaden opgehooyt hebben / 
dat sp hen nietg meer konnen geeben / en dat zt ſchande gelooben te. sijn 
daar bp te blhben; of Ct zy eindelijk Dat D’ anderer zoa beel-gekreegen. heb⸗ 
ben / dat hen niets meer te verhoopen ſtaat / en dat ze daar baldadig door 
worden. t Hof der Ottomanniſche Peinſen is de Rabalen en Factien / 
meer alg eenig ander / onderworpen.  Samtijdg regeerder. De Koningin⸗ 
ne-Aoeder ; -fomtijds heeft ‘er Den Kullir Aga het hekel ; en -menigmaal.ig 
er eenige fchaan vꝛouwsperſoon Deeſteres / zoo wel ban de magt als han 
de genegentheid des Sultans. Alle deeze lieden hebben hun brienden / wel⸗ 
ke zy zoeken te vorderen; t geen zp niet Boen konnen zonder ai papa te hes 
Derben. … Men laat alles gade ban den geen / die t Betwind hee ft, mer 
tikkeld Dd’ eer deg Peinſe ín alle De ferlen / elke hp begaat; en eindelijk / 
t zy doa2 ’t-bebel des Grooten Weers / of doo? de muteren der Vcijgskueg: 
ten/ welkte men daar toe aanpord / beneemd men den vampsaligen.Vizirte 
gelyk en zijn Bediening en zijn leeven; tgeen wel blijken doet / bat cen gez 
leende macht en grootheid / en die niet uit zich zelben Beftaat / van geen 
lange geduurzaamheid ig “kaste ute 
Niettemin gebeurd het niet altijd / dat den Gerften Vizir te gelijfemet hn 

Bediening zijn Leeben verlieſt; want dikwils daald hp zachtjes ban den 
croon ban eet en glorn / om eenig Goubernementof Land-boogdpfchag mn 
vreede te bezitten / inzonderheid zapt een man is / Die Ban. geen inborſt en 
3 om zich op d' anteurs ban zijn ongenade te weeeken / of die niet gaauw 

„ genoeg /-of genoegfaam ban bet bollk-bemind;3p/ om een oproer te ber⸗ 
_wekken/ en alleg ober hoopte werpen; want zoop deeſe hoedanigheden 
beeft / moet hy naodfakkelijkk flecben. > et redtlat ee 

Hoewel Deeze Bediening met ſoo graote-gevaaren en fwarigheden ber⸗ 
mengd is / heeft men echter gezien / die / na ze achtten of negentien jaren 
geoeffend te hebben / de zelve niet berlaten hebben alsdagze —— 
dood; tgeen boet tot deeze vnaaag han geeven / of de mz ol ongenade deg 
Prine van Get goed of kwaad geluk komt / daar wp mee gebooren wozden / 
of dat be —— voorzigtigheid bekwaam ig em een, weg te binden / 
langs de welke men tuſſc hen de dappere hloekmoedigheit en de verachtelijke 
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bleperr: beiligljk kan gaan / fonder tegen de klippen ban gebaat en ban 
ftaatfucht te ſtooten; maar dusdanige boozbeelden zijn feer fchaars ; want 
foode Vizirs kwaad zijn / bebogderen Gun weeedheid en hun giecigheid hun 
ondergang ; en zoa fe goed zijn, zijn Gun berdrenften d' o02zaakt ban hun 
verdelging / uit beef Dat De groote Diensten / Welke zp aan hun Prinſen gez 
Daan hebben / niet zonder bergeldingen ſchynen mogen te blijven. 

B Inkomften/ welke den Gzosten Vizirban Get Bof trekt / en die gelijkt komen 
de foon-gelden Hoo? zijn Bediening zijn / zijn niet feet groot / en gaan niet Grooren vi- 
boben twintig duſend Ahksdaalders ter jaar Welke men heft opfekere zie. 
Dopen van Romelie, .’t Oherige der onmeereltjke rijkdommen / Diedeefe _ 
Bediening opbrengt / komt van alle de plaatfen des Úijkg ; want daar ig 
geer Balla, of aanfienlijke Staatg-Bedienaat/ Die geen graate gefchen: 
Ken aan den Eerften Vizirdoet / om fijn bewilliging te hebben / eer hy ín 
fijn Goiwernement of in fijn Bediening treed / en om fich vervolgens daar 
m te houden De geenen/ die fodanige Bedieningen ber ban het Wof heb: 
ben / hebbendaat altijd Agenten/ Die’ hert deg Vizirs met gefchenken bet: 
murwen / en Die hem onophoudelijk bidden / Den Grooten Deer ter qunfte 
tan hun Meeſters en Der felber Dienten te fprzeeken. En hoewel in de lente/ 
‘ten tijde Dat den dag et nachteben lang is / alle de Ballas, en alle de geez 
nen Die aansienlijke Gouvernementen Gebben / gehouden zjn gefchenken 
baneen groote Waard aan den Grooten Heer te Doen / en dat den Gerften 
Vizir eoft te Deezer tijd de zijnen ontfangt/ laat hyechter nief merhelijke 
geld-fommen te neemen ban alderhande perſoonen / bolgeng ’t belang Dec 
ei men ban hem zoekt te berwerben. En dit gefchted niet heime⸗ 
ijln/maar in t openbaar;want in Turkyen koopt men Get recht en de gunſt / 

gelijk Wp in de winkels de waaren kopen / die Wp ban nooden hebben / daar 
gen ieder za nauw dingt / als't hem mogelijk is; inboegen dat/ zoo den Eer⸗ 

en Vizir gierig ig / gelijk Bat gemeenlijk gebeurd / en dat hu zich niets Wil 
aaten ontfnappen ban’rgeen / Dat hp ſirygen han / zijn inkomsten onz 
waardeerlijk zijn/ en wel tegen die ban den Bzooten Weer opmrogen. Raar 

„gelijkt den Poeft Beeze praktijken niet onbekend zijn / heeft de Staatkunde 
det drucken berfcheidene middelen uitgebanden arn Dd? obeebloefinge/ welke 
mdeDthat-kiften des Grooten Vizirs geſehieden / booreen gedeelte droog 
te maken. Gerftelijklaat men hem een groote fomme geld betaalen/Wan= ⸗ 

neer pin sijn bedtening treed ; daar na komt Gem Ben Grooten Heer / onder „ Hidselen 
den belimantel ban bziendfchagen gunft/ menigmaal bezoekẽ / en gaat Daar sne keizers 
nooit van bean zander groote geſchenken ontfangen te hebben / tn bergele om de Groo- 
Bing ban d'eer Welke hp hem gedaan heeft; famtijdg doet Dj ban hem een ts HALS 
hereering betzoeken ban honderd duizend Aijſtsdaalders Loa2 fuweelen/ ; ze raven 
ſchoone paarden / of andere dingen ban een groote Peijs. En aldug doen worden, 
5u Decze Klene ſtroonpſes betaaten den tol/ Welke 59 aan den Grooten 
@reaan fehuldig zijn. Den Sultan Mahometde Vierde / Díe tegenwoor⸗ 
dig opden troon zit / Geeft een nieuw middel bp alle d anderen geboegd ; 
Want Gp bee plicht den Vizir dihtwilg hem zijn maaltijd te betaalen/ laatenz 
de twintig ſchootelen eetens ín des zelfs keuken vooz hem geveerd Dr À 
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welk zoo heel is als men gewoonlijk op zijn tafel Difcht. Somtijds 
nood hp zich zelbe tot deg Groten Vizirs ten eeten/ ’tgeen al bep Dikwulg 
gebeurende / ai De weereld gelooven doet / Dat hp't doet om re beſpaaren / 
geen hem cen maaltijd zoude koſten / vermits men Gem Loor giet: g houd / 
— een inborzſt welke na Die van Solyman Den Weerlijke niet en gez 

Ja den Vizir Azem, of Den Eerften Vizir, kamen De Beglerbeys; 
Andere _ Wellte men niet kwalijk lian gelyſien bp eenige Aartshertogen van Europa. _ 

waardighe- Zp hebben onder hen verfchepdene Graaven of Sangiaks, en berfcheidene 
desdes … Beys, Agas, en meet ander lager Officieren. Den Gaaoten Heer geeft 
enen aanieder Deezer Beglerbeys, tot een teeüen van eer Drie baandels, welke 

De Turken Fug noemen / ’t geen ſtoliken zijn / aan wellter topeen paarde 
ſtaart baft gemaakt is / met een groote gouden knop baten op ; en dít gez 
ſchied om hen t° onderfcheiden ban de Baſſas, die'er maartwee / en ban de 
Sangiaks Beys, wellie men ooft Baffas noemd / die'er maar een hebben. _ 
Men maakt geen andere plegtigheid wanneer men een Baſſa in De bezit⸗ 
ting ban zjn bediening ſteld alg dat men een Standaart Lao: hen doet 
draagen/ Dien men bergefelfchappen Doet ban eenig muzik en gezangen / 
feite den Mirialem, Welke eers Officier ig alleen tot deeze bediening gez 
chikt. 
We Goubernementen det. Beglerbeys, welke berfcheidene Braaffchag: - 

pen onder zich hebben / zijn ban tweederhande foozt. dEerften worden 
Hafile Beglerbeys genoemd ; Ddeezen hebben een zekere inkomt, beteehend 
opde Steden / Blekken / en Dorpen / Die inhun Bouvernement gelegen 
zijn. d' Anderen heet men Salians Beglerbeys. Heeze trekken hun loon- 
gelden uit de penningen / welke geheven worden in de Provintien ban hun 
Gouvernement / doo? d' Officiers Lan Den Grooten Weer; inboegen Dat 
men zeggen kan / Dat ze wit De Schat-kiſten deg Sultans betaald worden / 
300 wel alg De Sangiaks Beglers of bpzander Beeren ban die Provincien. 
Pijf zijn er ban deeze Beglerbeys, welke de hoedanigheid ban Vizirs heb⸗ 

Ben/ of aadsheeren ban Staat/ te weeten / de Baffas ban Anatole, ban 
Babel, ban Karro, Yan Romanie, en ban Ofen; t geen De grootfte / 
magtigfte/ en rjkſte bedieningen des Fijkszijn, de Andere Ballas hebben 
hun rang / bolgeng d'oudheid deg veroverinos en bezittings det plaacfen / 
daar zp Gouverneurs ban zijn. k, 9 
In ieder Gouvernement heeft men altijd drie voornaame Officieren of 

Amptlieden / te weeten Ben Moufti; Den Reis Efendi, Dien men anders 
Reis Kitab noemd / welke den ancelier of Sekretaris van Sraat / of 
lebet alle beide te gelijk ig; en den Tefterdar Bafla, of Graaten Erefoziet. 
Deeze drie Officieven zijn d'eerſte Miniſters en Naadsheeren deg baſſas bau 
de plaats / foo wel alg Lan den eerſten Vizir, welkherg Moufti, Reis E- 
fendi, en Tefterdar d’ anderen zoo bevin magt en in waardigheid obertref? 
fen / als het Ozigineel de KRopy te boven gaat. Wp zullen hiet ban de twel 
laatften fpzeeken f en ban den Moufti, Wanneer wp iets ban de Geeficlijke 
Bedieningen zullen aanroeren. — 
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Reis Efendi beteekend den Oberſte of ben Meeſter der Schrijvers; ern 

met deeze naam noemen De Turken allede geenen / Die in de Wet ervaren 
zijn / de luiden ban letteren / en De Pzieſters ban Parochien of Wijken, 
Deezen Amptenaar ig altijd bp den Vizir, om D’ o2derg / De Patenten / 
Db’ @zdonnantien/ en de Commiffien gereed te maken / telke men in zulkk 
gen menigte alle dagen na berfcheidene plaatfen Des Kiks afvaetdigd/ dat 
het ongeloofelyk ig ; want de Turken heerſchen meer volgens een goedkeus 
tende macht / en bolgeng de noodwendigheid Der zaken, alg na zekere vez 
gelen. De Doven zelfs Daar men ’t gewoonlijk recht doet / zijn Daar niet 
ban ven / en wozden gefchikt nad’ o2ders / Die ban hooger komen. Deeze 
Deukheid der zaken berplicht de Reis Efendis een menigte ban onder hen 
ſtaande Schziberg te gebruiken / en geeft hen middel om hun zakken te bul 
len / en onmaatige rijkdommen te vergaderen / inzonderheid zoo 3e luiden 

_ ban berffanden naarſtigheid zjn. 
Den Tefterdar, of Grooten Erefozier/ is Den geen/ Died’ inkomſten 

van den Grooten Heer antfangt / Die de Rrijgsknechten betaalt / en andere 
openbare koften berzo2gd. Deeze Bediening berfcheeld ban Die des Treſo⸗ 
riers ban het Serraglio, welke maat zoꝛg draagt Loo: de koften ban het 
Wof/ en om de geballige boozdeelen en de gefchenken t' ontfangen / die men 
aanden Gzooten Meer doet/ welke zoo aanmerkelijk zijn/ dat ’er bp na geen 
Sultan is / Dieniet een bpzondere fchat vergaderd. Veeſe chatten worden 
na der zelver dood ín bpzondere kamers geplaatft / met dit opfchaift in gou: 
De letteren boven dedeur ;-Dit isde Schatkamer van Sultan ..... Ziet 
Baat het geen / Dat wp ban De weereldlijke WBedieningen en Waardigheden 
Beg Ahlis hebben konnen onderborfchen. Wy zullen nu vozders van De 
Geeftelijke gaan fpzeehen, 
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TIENDE HOOFD-STUK. 
Gezag van den Moufti, en waar in zijn bediening beftaat, 
_ Hoe zich de Mouftis in de zaaken vande Godsdienſt draa- 

gen. Straf over de Mouftis, die aan ſwaare misdaaden 
fchuldig bevonden worden. Bediening der Kadileſchers, 
ender Mollahs. Emaums of Priefters, en hoedanig de 
zelven aangenomen worden. Hoe men de Mouftis in hun 
bediening beveftigd, en der zelver inkomften, _Emirsof 
Afkomelingen van Mahomet, en in welk een agting zy by 
de Turken zijn. Hun Koophandel, &c, 6 

Í En Moufti íg het @pperhoofb ban de Mahometaanſche Gods⸗ 
—— dienſt / of het Brakel, dat alle ſwaare geſchillen des Wets oploſt. 
en des zelfs Pp is bp de Turken in groote agting en eerbiedigheid. Zijn verkie zing 
bediening. ftaatenkelijk aan den Grooten Meer / Die altijd tat de vervulling Lan decze 

plaatg een man ban bꝛoomheid / ervaren in De Wet / aanzienlijk om zijn 
Deugd / berkieft. Zhn gezag is zoo groot / dat wanneer hy ober eenige 
zaak / hoedanig de zelve ook zy / zijn oozdeel veld den Gzooten Weet 
zelve Daar nooit tegen ſpreelit. ; 5 
De vefolutien/ Welke hp geeft/ geeft hu by gefcheift / 't gefchil alhoe 

tens wel en in weinig woorden op 't papier gezet zijnde / Waar onder hp zijn 
oordeel field door een Jaof Neen, of op een andere forte manier / Die men 
Feftaof Bonnignoemd/ waar onder hp deeze Woorden boeg / God weer 
het beeter; °t geen baarblijkelkk betoond/ Dat zijn oordeel niet onfeil- 
baarig. Wanneer deeze Fefta of Dit Ponnis boo? den Kadi of Kechter 
gebzacht Word / volgd hy het ín °t oordeel / °t geen hn Veld; invoegen dat 
men pꝛoceſſen van groot belang binnen een wat geëindigd ziet / zonder dat 
men zich tegen d' uitvoering ban het Arreſt flellen noch daat ban appelle⸗ 
ren / noch zich dienen kan ban zodanige liſtigheden / alg men gemeenlijk 
ín werk ſteld om de zaaken fleepende te houden. 4 
Den Sultan neemt hem te caad ín De zaaken ban Staat! gelijk wan: 

neer ’er eeníg perfoon ban aanzien tec dood te bevoozdeelen/ of bat et vree⸗ 
deof oorlog te maaken valt / of iets Diergelijks. ’t Zp dat hy zulke doet 

_smrechtbaerdig en Godbzugrigte fchijnen/ of om het bolk te bee plichten 
tot gewilliger te gehoozzaamen: Hoe't daar mee zy / Den Gzooten ae 
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berband altoog by na nooit een Eerſten Vizir, of ſteld een Baſſa onder den 
dekmantel ban eenigen migdaad buiten ſyn bediening / of onderneemt ee⸗ 
nige zaak ban belang / zonder ’t vonnis ban den Moufti daar toe te hebben / 
am dat de menfchen gelooven / dater meet billikheids is in't oordeel ban 
een b2oom en eerlijk man/ alg in de bolkomene magt ban den Bring / en’t 
ebeurd zeer zelden / hoewel den Grooten Beer boven de Wet zp / dat fn 
oo ongeregeld te werk gaan/ en een gezag zoude beefmaden/ in't welk 
pun Godsdienſt de macht gefteld heeft ban alderhande gefchilten t° oorzdee⸗ 
en. REN zé 
t Gebeurd echter ſomtijds wel/ dat den Bzooten Deer hem bragen doet / 

welke Gp niet ontknoopen kan/ wanneer hp te gelijk fijn gemoed en den 
Sultan zal voldoen; en deeze ſwarigheden ban den Moufti maken / datde 
gewigtige zaken ban den Staat hinderpalen binden / en flcepende gehou⸗ 
den worden ; maat alg dit war te Veel gefchied/ beneemt men Ben Moufti 
fijn bediening / en fteld een ander in fijn plaats/ Die na deg Prinſe wil ſpreekt; 
en ſoo t gebeurd / dat ooft deeze zulke niet en doet / ontflaat men’er ſich 
inggelijkg ban/ tot zoolang Dat men er een gevonden heeft / bie zich na 
De belangen ban zijn Meeſter fchikt ; Waar uit het wel te beſpeuren ig, dat / 
hoewel den Moufti banden Boeft om raad gevraagd word / bp fich echter / 
zoo hy bp zijn bediening wil blijben/ na des zelf wille voegen moet. 

Heeze bediening wierd eertijds Dood’ Btromannifche Pzinfen heiliger 
gehouden / alg ze tegenwoozdig doet ; Want nooit ondernamen fp eenigen 
oorlog / of ontwierpen eenige zaak ban gewigt / zonder alvorens met eer⸗ 
biedigheid den raad ban Den Moufti Daar ober te hoozen/ buiten de welke 
men geen gelukkig gevolg berloopen konde; maar tegenwoozdig zijn ze 
daar zoo zorgvuldig niet In, Niettemin doet men ’t ſomtijds om de fleut ; 
maar gemeenlijk matigd fich den Gerften Vizir, berzekkerd zijnde ban de 
middelen en onderfteund door zijn vermogen en gezag / de macht aan ban 
de zaak int werk te ftellen / en bzaagd alg dan de goedkeuring Lan den 
Moufti, bolgensde zin des Wets. ’t Js indeeze gelegentheden/ dat den 
Mouft een groot veld geopend bind boo? zijn uitteggingen ; want fp komen 
daarin over een / Dat hun Wet berfcheidene witleggimgen krijgt volgens de 
berfcheidenheid ban den tijden de ſtaat / daardezakeninzijn. Niettemin 
peeehen fp boo? 't volli / dat den Alkoran bolmaakt ig ín alle zijn deelen / en 
dat hp niets gebzchigg behelsd; maar dit en becbinderd niet / dat de 
Staatkundigen niet en gelooven / Dat men bp de Wet kan bp Loegen/ en 
de zele fchikken naden tegenwoordigen ffaat der zaken Des Bijkg/ zoa 
menigmaal alg daar eenig boozdeel uit fpzuit ; omdat / zeggen ſy / de 
Wer niet gegebenen ig om toteen verhindering te Dienen voor de voortzet⸗ 
ting ban hun geloof / maar ín tegendeel am des zelf bozdering te bezor⸗ 

nen : e zic Men vzoeg eeng aanden Moufti, Goe fich een Curk ín ſjn Godbrugtig „ELL 
heden moeft dragen / als hp in de Roozdelijhe geweften deg weerelds was / age zaaken 
Daar ’t deg winters maar een uur Dag ig / cn hoe hp fich daar zoude kannen van deGods- 
kwijten ban de gebeden / meenden” gehouden zjn Lijf —— BE 
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vier⸗ en· twintig vuren tedoen / gelijk hiet boor gezegt is dewijl hpbe 
noodzakelijke tijd Daar toe niet zoude konnen onderſcheiden. Den Moufci - 
gaf daar op ten antwoord / Dat Bod geen onmogelijke Dingen belaftte/ en _ 
Dat men derhalven de gebeden ſchikken maeft bolgeng De plaatfen en de tijs 
Den / en de zelbe korter maken ; wijderg dat men D' eerfte maal bidden zouz 
De boorden dag / twee maal Des daags / en twee maal alg het geen Dag 
meeten was / en dat men aldug Doende fn plicht boldeed. 
Een vraag van eben zodanig cen natuur fEelde men den Moufti eeng boor / 

_takendeden Kiblah, of de heilige plaats ban Mecha , waat na 3p gehou: 
Benzijn’t gelaat te wenden terwijl zp hun gebeden doen. Men bzoeg hen 
boe bet mogelijk was / alg men opde Zeeig/ Daar geen teeken en is welke 
De gelegentheid van deeze plaats kan doen kennen / inzonderheid aan zulke 
lawaade land· kenners alg de Turken zijn/ dat men sich behoorljſ ban deez 
ze Godsdienſtige berbintenig zoude kwijten. Waar op Den Moufti bp na 
gelijk als op d' eerſte braag antwoorde / te weeten / Dat zp zich in ’t bidden 
rondom zouden draajen / alzoo het niet mogelijk was of hun gelaat zou dus 
doende fomt jd na de heilige ſtad gewend ftaan/ "tgeen ín zodanig een gez 
tegentbheid genoeg was. — 
Deele diergelyke vraagen wozden den Moufti nu en Dan voozgeſteld / wel: 
ke hn zodanig ontknoopt / gelijk wp komen tezeggen. Zelden doet men. 
iemandfterben/ zoe lang hp met deeze bediening bekleed 18 ; maar 300’ 
den Grooten Weer echter noodzakelijk bind / zet men hem eerft af/en algdan” 

——— — brengt men hem ter dood. Indien een Moufti aan afgrijſelijje misdaden 
die aan {wa Of aan verraad ſchuldig bevonden Word / werpt men hem in een grooten 
re misdaden Mortier / welke ten deezen einde altijd in de gebangenis der Zeven Toorens 
raads be- te Konftantinopolen bewaard word / waat in men hem zoo lang ſtampt tot 
worden, zinbeenen en bleefch tot pap geworden zijn. EE 

De bediening / welke na die ban den Moufti bolgd/ ig den Kadilefcher, 
Bediening of Mechtet ban de Hirijggmacht ; want in Turkyen hebben de Krhgskneg⸗ 

ak Kadile- gen het voorrecht / met uitfiuitinge Lan alle d'andere Onderzaten / van 
chers. miet te pleiten als boo, hun Officiers / en niet alg dao? de zelben geoordeeld 

teworden: iettemin laat den Kadilefcher níet alderhande andere procef: 
fen t“oozdeelen / hoedanig die ook mogen weezen, Hoodzakelijk moet den 
Moufti door de Bediening ban Kadilefcher opgeklommen Sijn / en de zele 
meteer en goedkeuring geoeffend hebben / eer hytot deeze hooge waardig: 
beid kan geraaken. 2* 

De Bediening / wellte op deeze volgd / is die ban Mollah. Men heeft 
er tweederhande / d' een ban drie honderd / en d' anderen ban vijf honderd 
Aſpers / en worden zy dooz hun loon-gelden onderſcheiden. Die bande 
eerſte ſoort zijn d eerſte Kechters ín de kleine JP2obincien / en gebieden niet 
alg ober Kadis ban berfcheidene rijke en aansienelijke plaatfen. _®Deeze Liez 
Den worden menigmaal Mouftis ; maat zp moeten langg berfcheidene trap: 
pen tot deeze waardigheid klimmen / en ’t bebel gehad hebben in plaatfen / 
daat den (koel des ANijlis geweeſt is / gelkk in Pruza, en in Andrinopel, 
waat na zy Kadilefchers, enfomtijdg Mouftis worden, 4 

en 

En der Mol- 
tabs, 
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gen kan deeze lieden / zoo wel alg de Kadis, Hie de laegſte Hechters zijn / ín’t getal Der Beeftelijke Bedienaars flellen / eben gelijk den Moufti ; want, 
lijks ík alreeds gezegt heb / de Turken gelooven dat bun cibile of burger: 

Tike Wetten van hun Propheet / en ban hun andere Hitleggers komen ; 
at ze tan alzoo bafte verbintenis zijn / algde geenen welke den Goddeli⸗ 

Ren Dienft betreffen ; en dat men D' eenen niet ban d' anderen Scheiden moet. 
Dd’ Emaums , of Prieſters der Dilien / moeten inden Alkoran konnen Emaum 

leezen / en bp hun Gebuuren de naam Gebben ban eerlijke luiden en ban ven of Prictters, 
goed leeben / eer zptot deeze bediening aangenomen Worden. Bok moeten SP boedanig 

2 de zelven 
pan de geenen geweeft zijn / Dre alle Dagen op De tot D’ openbare gebeden aan genome 

defchitte uuren ban boven De Ulok· toorens tot het bolk zodanig coepen/ worden. 
gelijk bier boor gezegt ig. \ Als 'er een Emmaum geftorben is / bied hee volkk 
des Wijks iemand aan Den Eerſten Viziraan/ om de plaats ban den af: 
geſtozven te bekleeden / hem verzekerende / Dat hp alle de bereifchte hoeda⸗ 
nigheden heeft om deeze Bediening beljooeljk waar teneemen/ en zelfs be: 
tet als den Laorgaande; Waar op hp terftond ín de ledige plaats aangena: 
men word / nadat hp echter alborens / tot teelien ban zijn belwaamneid / 
ín de tegenwoordigheid deg Eerſte Vizirstetg uit den Alkoran gelezen heeft. 
Dit ig alle de plegtigheid welke geoeffend word int aanneemen vaneen 
Emaum. Bun Bediening 18/ ‘t bolk tot de gebeden te roepen / en op de 

daar toe gefchiktte vuren in de Mosquee te geleiden, en alte Bzijdagen zekez 
‚te Spreuken of zekere Daerzen/ uit den Alkoran getrokken / te leezen. 
aat zijn ‘ev zeer weinig onder hen / Die preeken durben / ten minften zoo 
ze niet geweldig laatdunkend zijn / of gaben daar toe in zich geboelen. Dee: 
ze bediening laaten 3p aan de Soighs , of aan De geenen / Die hun beroepdaar 
banmaken/ en die gemeenlijk hun leeben in Uldoſters oberbzengen. 
Den Moufti heeft geen gebied ober D° Emaums; want men Geeft onder 

hen geen Geeftelgke Opperhoofdigheid. Jeder ig onafhangend in zón 
Wijk / en kan van niemand gebooden of beriſpt worden.  Wileenlijk faan 
zy / wat aangaat de dbileen ctiminelezaken / onder d' Overigheid. 
Na dat den Moufti verkoozen is / oeffend men geen andere plegtigheid „Hos. de. 

als deeze/ om hem ín sijn bediening te bebeftigen. — Wp vertoond sich boornan vesie 
den Grooten Beer / welke hem Bekleed met een prachtige rok ban fpne mar⸗ ning beve- 
ters / die ten minften duizend Nijſtsdaalders waardigig. Dervolgens doet iet wor 
bp hemeen gefchenk ban duizend Ahlisdaalders in gaud/ in een neugdoekt “Der zerver 
gewonden / ’t geen hy hem met eigene handen in den boezem ſteeſt / en inkomsten. 
maakt hem een hoofd-fam om ban te beftaan ban twee Duizend Aſpers 
daags / welke omtrent bijf ponden feelings konnen uitmaken. Meer 
heeft hy níet boo? bafte inkomften / maar hy kan ober eenige GBeeftelijke 
bedieningen ſchikken / welke ban zekere Honingljke Mosqueen afhangen / 
en daar zoa Heel geldg uit trekken / alg them — is / zonder te bree⸗ 
zen van valsheid of van omkooping beſchuldigd te zuften wozden. 
Wat de Bonniffen belangd/ die hy geeft / Welkeinen Fefta noemd / Daar 

tvekt hp geen een Afper van, hoewel 'er ieder acht koft / doch deeze acht 
Aſpers wozden dooz zijn Amptenaren Men / te weeten dooz ziju Ee u- 
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dewegi, of Die de faaks ín ſteld bijf; Boop fijn Mumeis , of bie ze na ſchrijft 
en mt net fteld/ twee ; en door die Welke deg Mouftis zegel bewaard / 
een. X * ALE ET er 

Zeet weinig andere pzofijten heeft ben Moufti, alsde bovengenoemde /- 
ten ware wanneer hp ín deeze bediening treed ; want alg dan komen alle de 
Ambaſſadeurs en afte de Befidenten Der bꝛeemde Peíinfen hem geluk wens 
fchen / gelijk mede d' Agenten ban berfcheidene Baflas, Die aan de Pozte 
zijn; en gelijk % de gewoonte niet en iS Daar met ledige handen tekomen/ / 
Doet hem een ieder eenige gefchenken / welke ten minften op bijftig duizend 
Apbsdaalders gefchat wozden; want / bermitg hp een perfoon is / wel: 
kers raad ban groot gezag en gewigt is bp den Grooten Meer en bp den 
Gerften Vizir; Dat fijn Woord en-d' aandiening / Welke hp ban de zaken 
Doet / zeer geacht word ; en dat de gunftige bonniffen/ Die hp geeft/ by 
na nimmermeer tegen gefproken worden / word hyt ban alle be Bzoote Wees 
ren deg Aijks geliefkoosd, bie geen zekerder middelen Hebben om De bziendz 
fchap ban een Turk te winnen/ alg gefchenken en gaven / welke meet op 
deeze Landaard vermogen / algalle de bienften deg werelds. 

WPanneereen Moufti afgezet / en ban fn bedtening ontbloot wad / en 
dat daar geen andereredentoeig/ als de wil ban den Grooten Weer / berz 
zietmen hem met een Arpalik, dat's te zeggen / metde macht van ín zekes 
te Pzovincien / Waar ober men hem het opzigt geeft/ ober eenige rechts· 
bedieningen te fchikken ; ’t geen hem zoa beel opbzengt/ daar bp vijklijk 
ban beffaan kan. | 

Emirs, of MWy konnen ooft d' Emirs, welke men anders Eulad Rezul noemd / onz 
Afkomelin- Der’t getal der Kerkelijke of Geeſtelhke perſoonen ſtellen / door datze ban 
gen van Ma- Mahomers@Geflagt zijn. Zp zagen altemaal een dDonker-zee-groene Cul- 
hoe ete, Band / ‘tgeen de koleur ban hun Pzopbeet ig ; en gelijk de Turken een 
ting zy by groote eerbiedig heid voor dít bloed hebben / ’t melkt fp boo? heilig houden / 
de Turken Geeft hen de wereldlijke Oberigheid berfcheidene voorrechten toegeftaan / 
zij en onder anderen / Dat ze doo? geen Tuck heleedigd en geflagen mogen 

worden / of tkoft hem ſyn vechter hand / maar ap dat Deeze vryheid hen 
níet te baldadig-en make/ hebben zp een Generaal of Oherfte / Dien de 
urken Nakil Efchrel noemen / welle ſyn Officieren en Sergeanten onz 
Der Gem heeft / met een bolkomene macht ban leeben en ban dood ober alle 
De geenen / die hem onderworpen zijn ; Doch hpdoet dit Beflagt nooit de 
fchande aan ban iemand daar af in't openbaar te doen fterben. Woes 
wel’et weinig onder hen zijn / Welke behoorlijk bewijfen konnen / Dat ze 
ban Mahomer affkomen/ laat men nfet heu te helnen Wanneer ze Daar maat 
eenigfins na ftaan konnen; want den Nakib Doet tot allen tijde zijn uiter: 
fte beft om nieuwe onderzaten te verkrijgen / en op dat dit zonder argernig 
geſchiede / geeft. hy hen een lijft / daar hun Geflagt-rekening zoodanig 
opgefchzeeben ſtaat Dat men daar eindelijk de naam ban Mahomet ín 
bind. Ditigd' oo2zaaë Dat de Turken / die deeze misbruiken / dikwils 
genoeg infwaug zien gaan / hen beel minder achten/ alg zeeert idg wel gez 
daan hebben / en Dat ze geen ſwarigheid maken / Wanneer ze aad 

* s DR leben 
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fteden beleedigd worden / in hen / na hen alvorens be groene tulband af: 
genomen en De zelve met eerbiedigheid gekuft te hebben / dapper daar af te 
roſſen / gelijſ ik eens te Konſtantinopolen, ntet zónder geweldig te fachen/ 
heb zien geſchieden; want Get docht mp zoo wonderlijk / dat men den tule 
band 3ó0 heel eet biebigheids beweeg / en Dat men de perſoon / die ze dzoe 

Dicht de lendenen ſmeerde / datik mp/ al had ikt ’er ook doo? ín fwacigs 
id moetentaken/ zeer beftwaarlijk zou hebben konnen inbinden. — 
Pun tweede Officier word Alemdar genoemd. Deeze draagt den groe⸗ 

nen Standaart ban Mahomet, zoo menigmaal als den Grooten Deer ín 
eenige openbaare plegtighei® berfchijnt. Deeze Emirskonnen alderhande p 
bedieningen bezitten. Weinig zijner Die zich rot den Woophandel bege, Hun Koor- 
ben) ten zptot degeen / Dien za Ezirgi noemen / Dat's te zeagen/ Slag: bendel. 
ben koopen en betkoogen/ daar deeze lieden geweldig toe genegen zijn / om 
Dat zp hun Propheet een grooten Dienft meenen te Doen met de riſtenen ín 
de flabernp en in de ketenen tehouden. Zp zíjn ban natuure de berbloehe: 
lite Sodomiten / en de grootſte Bederberg en berlefderg ban welgemaakte 

rp 

fongeng/ die er in De gantſche wereld zijn. 

Dn je — 

ELFDE HOOFD-STUX. 

Vertrek des Schrijversvan Konſtantinopolen. Komſt tot 
Erivan ‚daar hy van de Karavaane fcheid. Den Schrijver 
word by de gedagte plaats vaneen Troep Roovers aange- 
taft, en door zijn eigen piftool in ’tdik van zijn been ge- 
kwerft. Wreede Juftitie over twee der zelve Roovers, 
Wederkomtt tot Iſpahan. 

R Him bijf maanden hadden wy ín den zetel-plaatg deg Ottomanni⸗ 1675. 
fche Nyks toegebzꝛacht Wanneer wy met een Karavaane ban omtrent Vertrek des 

date honderd mannen ſterk op den 14 ebzuarp deg jaars 1675 Lan Burſa — 
bertrokfen / om ober Perfien anze reis na Indien vodet te zerten ; want ban zaninoge- 
Konftantinopolen trekken zelden Karavaanen na Perfien ‚, maat ban Burfa, len. 
t welke Daar maar drie dag-teizen ban daan is / bpnaalle twee maanden. 
Op den zegden Maart kwamen Wp te Tokat, waar ban ik hier boor De 
beſchryving gegeben heb / gelijk ook van alle de andere plaatfen welke men 
tet Konftantinopolen toe dooꝛtrelit; inboegendat ik mp nu Daar mede niec 
zalophouden/ maar alleenljk zeggen / wat mm in deeze tocht merſimaar⸗ 
digg is weder vaarten. ve ge 

a 
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- Ban de voornoemde plaats vertrokken Wp op den 17. ban de zelbe 
maand / en kwamen naeen reis / ban 18 dagen / te weten op den vierden 
Apzile’ Erferom; en ban Daar dzie dagen daar na op getoogen weezende / 

Komft tor … Alhier gekommen znde / vermits de wegen ín Perfien bèp befliger hallen 
Erivan. alg ín Turkyen, gelijk ik elderg meer gezegt heb / bonden wp caadzaam/ 

Dende Dat er Van de bijf noch twee waren/ Die leeven genoeg ín fich hadden 
4 omt 
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om't zelve naderhand dao? een fchandelijke bood te verliezen / gebood ik / 
Dat men 3e op twee paarden binden/ ef Weer na Erivan zoude beerngen, 
Dan onze kant Gadden wy in Dit gevegt bier gekwetſten geſtreegen / te wet: 
ten / een Pienaar van d' Armeniſche ooplieden/ die acht Dagen daarna. 
© Erivan kwam te ffecben / twee Dienaars ban de geenen / Die Wp met 
ong uit Engeland gebragt hadden / eneen ban mijn Neis· brꝛoeders / welke 
een Weinigje aan De flmker art getoond twas; maar twee bande Muil⸗ 
ee / daat onze goederen op lagen / Gadden hier 't leeven moeten 
aaten. Zp 
Permitg mijn wond te gebaarlijk / endat’er geen nader plaats was 

alg daar bp van Baan gekomen waten / begaven wy ong weer derwaarts 
maat Det wag mp nief mogelijk zoo hard te konnen aauryden / Dat mp voo: 
De nacht in de Stad konden komen; zulks dat wp gehouden Waren de zelve 
onter enze tenten ober te beengen/ met een voornemen ban met het opgaan 
der Zonne ’t oherige ban Deze weg af te leggen;maar mijn wond des nachts 
geweldig verargerd en ontſteeken zijnde / band ik my niet belwaam ame 
gaard te zitten waart om up twee van ong volk na de Stad ſtuurden Den 
pen rosbaar te gaan haalen / baar mede wedergekeerd zijnde, liet ſk mp op 
bun fchouders/’t geen mp beel gemakkelijker biel alg te gaart te zitten / binne 
nen Erivan beengen, Zoo haaft wy binnen de paozt kwamen / namen de 
Wagters ong de twee Roovers af / omze in handen banden Kan of Gou⸗ 
verneur ban de Stad te leeberen / Welke berbolgeng zijn Deroga, Die 300 
beel als Lieutenant Crimineel ig/ bp ang gezonden hebbende vin De waar⸗ 
heid ban dezaak te berftaan / moch. Dien zelve dag / omtrent tee uiten 
Loos’t vallen Ban den abond / Deeze timee Roovers mer het heofb om laeg —— 
doortwee ſemels / aan wellier zadels hun beenen baft gemaakt warten / vee acer zel 
met een opgetarnden built/ Waarin men de darmen bloot zag leggen / zoo ve Roovers 
lang lange de ſtraten liet fleepen / tot zy hun geeftuitbzaattren. Zoo ſtreng 
is het Gecegrm Perfien tegen de geenen / Die de wegen ont berligen. 

Als ik nu meer na Drie weelten tyds tot zoo verre ban mijn kwetfuur-te: 
recht gebragt tag / Dat ik mt te paard konde houden haeweltmprnoch 
wat phnelijk biel / bertrokken wp boog de tweede maal op denrg. ap ir 
gezelichag ban be zelve Armenters / Die mp geenfing hadden willen berlaz 
ten / en kwamen op den 24. han dezelbe maand te Tauris, na dat wy den 
hemel-bosgen berg Ararat booz De Darde maal gezien hadden / zonder noch 
* — alle Die Date reizen des zelfs kruin met onze oogen te hebben konnen 
ereiken. 
Den Eerſten Gump vertrokken wp ban Tauris, Daar wp zoo lang ſtil 
gebleven waren / omdat de voorgaande tacht De mert Lan mijn wend zoo 
bermeerderdhad/ Dat ik niet bekwaam was om eet weer te paard te zitten, 
Op deeze reid / twelkede Karavane gemeenlijk ín biec-en-twintig Dagen af⸗ 

_ degt/ heefleeten keper zebentien / daat wp anders / mdien ik geen letſel 
had gehad/ naautweljks twaalf toe ban nooden zouden gehad hebben. 
Aldus Kwamen Wp dan opden 17. Fung weer t° Iſpahan, Daatikmpten  Weder- 
bollen genezen Liet. jroese zeen Wetend Bead f wenti morrkomtt cor 
1 * h h TWAALF- panan, 
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TWAALFDE HOOFD -STUK. 

Des Schrijvers vertrek van Ifpahan, Aankomft tot Schiras 
en des zelfs befchrijving. Put daar d' overfpeelige Vrou- 
wen in geworpen wierden. Gedenkwaardige wraak 
over ’tombrengen van een Jongen Perfiaan. Befchrijving 
van Lar, mitsgaders van Bander-Abafli of Gomron, 
Kragt der Wefteen Zuid.wefte winden te Bander. Be- 
fchrijving van Ormus. Op wat manier de Nagelen 
t Ormus goed gehouden worden. Verdrag der Engel- 
fchen en Perfiaanen , om Ormus te vermeefteren , en 
hoedanigonderhouden. Befchryving van Suratte, &c. 

Vertrek A dat wp op nieuws wat meer alg twee maanden tꝰ [spahan ong ber: 
van 1fpa- blif gehouden hadden / zoo om mijn wand ter deeg te doen geneezen / 
han. als om eenige andere zaken / bie ong daat te berrichten ſtonden / vertrok: 

_ ken wp op den bijf-en-twintigfte dag ban Auguſtus / fonder eenig ander: 
gezelfchap alg dat ban onfe Dienaars en twee Weg · wijſers waar van men 
fich noodzakelijk berzorgen moet / om ín zoo groote en woeſte plaatfen geen 
berkeerde weg te kiefen, 

Komfché Meg anderen daags kramen Wop te Komfché, een vedelijf-geaote Stad / 
omiche gaar men beefcheidene Karvanzeras bind / die / hoewel maar ban aarde ge: 

bouwd / echter vru fraapen fieclijk zijn. Deeſe Stad beſtaat uit een reeſis 
ban Doꝛpen / die bp na cen half molinbe langte zich uitftvehken. _ Dae 
bierdendeel mijlg of daar omtrent / aan deeſe zijde ban de genoemde Stad / 
ftaat een beaabe Mogquee met een kleine vijver / Daar feer beel bifch in iS; 
maat de Moullahs willen níet toeftaan / dat men er in viſcht om Dat Hee: 
ze vijver / ſeggen ſp / aaneen hunner Peopbeeten / aan wien de Mosquee 
getwijd is / toebehoord. 
Den acht en twintigſte vertroliken wy twee uuren na middernacht / en 

na een tocht ban acht vuren Daozeen onvruchtbare blakte/ kwamen Wp te 
Zesdekas. Yesdekas, een filein Stedetje/ gebouwd op een rots in ’t midden tan cen 

groete ballep. Hier word het befte brood ban gantfch Perfien gebakken. 
Den eerſten September met het aanbzeeften van den dag te paard geſte⸗ 

gen zijnde / reeden wp langs een groote vlakte / Welke Cha-Abasden * 
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ban die naam aan De Georgiers te bebouwen had gegeeben / en kbaamen 
omtrent elf uuren t° Ondgiom, een fraap ®orp/ ffaande aan Denoeber Ondziom. 
vaneen rwier. 

®rie dagen daat na kwaamen wp te Schiras, omtrent deg abondstenseg 
uuren. R } tot Schiras , 

Deeze Stad legt op de langte ban 78 graden en 15 minuten / en op De en des zelfs 
bzeete ban 29 grad. en 36 min, in een blakte/ bie zich omtrent bier mplen befchrij- 
ban’t Rooden tot het Zuiden / en bp na vijf mijlen ban ’t Weſten tot het "PE 
often ſtrekt. De gedagte vlakte is omtingd ban hooge onbeugtbaare 
beegen/ daar men nech boom noch kruid op ziet. Wan de Zuid-ooft 
zijde ig een Meir ban zout water / 't geen niet beel minder alg biet mijlen in 
Den omtrek Geeft.  Van'teinde ban de blakte/ Wanneer men na’'t Zuis 
Den wíl gaan/ paffeecd men tuſſchen twee bergen / Die malktander zoo zeer 
nieten dringen / Dat se geen plaats en laaten baozeen aangenaame ballep 
ban een half mijl inde bzeedte/ alwaar men eenige bouw-en wep-landen 
bind, De Tandsdouwe ban Schiras ig goeden vzuchtbaar maar op zeer 
weinig plaatfen ; en inzonderheid ig ze beroemd doo? haar uitfteektende 
wijnen/ Welke De beften ban geheel Perzien zijn; doch wat de Stad bez 
langd/ Daar is niet Beel fraapg te sien. Eertjds waaten'er muuren ban 
aarde; maat tegenwoozdig leggen ze meeft tet neet / en. dat eens gevallen 
is / word niet weet opgeregt. De Huizen zijn insgelijks ban aarde / in 
de Zon gedroogd / en met kalk beſtreeken. Geljk’er ſomtijds tegen te 
Schiras valt / 'tgeen t’ Iſpahan niet gebeurd / konnen de huizen niet zeer 
lang beftaan; want d aarde Dooz ’t Water week enn ſlibberig geworden 
zijnde / bate emdelijk om ber ; 't welk voor een gedeelte / d'oozzaak is dat 
De halbe Stad bp na verwoeſt legt. Atleenlijk zijnet eenige Mosqueẽn / 
die ban in de Zon gebakkene fteenen gebouwd zijn / gelijk ook het Colle: 
gie / dat naan-Kouli-Kan heeft doen ftigten. NDiettemin hebben deeze gez 
bouwen niet*t geen een nauwkeurige opmerking waardig zp. 
Binmen Schiraszijn bier Glas· blaazerijen / Daar een menigte ban gta: 

te en fileine bouteljeg gemaakt woord / welke dienen tot Get bervoeren Det 
ruikende wateren / die in deeze Stad gebiftilleerd worden. Men maakt er 
ook heelder hande aapde vaat · werk / om brugten met azijn ín te leggen/ Wels 
ke men (nde b2eemde Handen vervoerd / en inzonderheid na Indien, t ei⸗ 
land Sumatra, Batavia, en meet andere plaatfen; want men weet hier 
alderhande · vzughten in teleggen/ ja: zelfs konnen ze de Druiven in azijn 
inleggen / welke een zeep-zoete maak baat doo? verkrijgende/ bp heete 
dagen zeer aangenaam om t?eetent zijn, Ce deezer oorzaakt komend’ In⸗ 
Diaanen hier een mrenigte van beugten haalen die hen in hun lant ontbree⸗ 
ken; en die den Vfgoden-Dienaacs tot een groote hulp verſtreklien / 
doordien ze niets en eeten / ’t geeneen gevoelernd leeben gehad heeft. De 
groote Mahometaanſche Heeren Doener zich: ook altijd een ſchotel of 
twee ban opdiffchen/ al was maat alleen boorhet gezigt; want deeze 
vprugten zijn na’t beloop banen jaat noch by ma zoo ſchooñ / alg of ze eerſt 
varſch geplukt waren. 

Ohh 2 Men 
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Men ziet hjer te Schiras ten oude TR osguee / Daar het Graf ban Sadi it 
is / dien de Perfiaanen Loor den befte ban Gun Poẽeten achten ; maar dit 
gebouw íg/ gelijk beel anderen / by na t° eenemaal vervallen. Een wemigje 
verder / opeen hoogerotg/ ziet men De pumhoopen ban een oud Hafteel/ en 
boven op den top bande rots een vierkantige put/ Die in deeze harde rots gee 

Pat aar houwen is. Be gedachte put ig zeer diep / en heeft omtrent twaalf voeten in 
& overfpeli- De wjdte. d' Inwoonders wiften ong te zeggen / dat men bier eertijds De 
ge Vrouwen Brouwer in Wierp/ die ban overſpel obertuigd wierden, Cegenwoordig 
wiccan stet men’er een menigte van Buiben inneftelen. Hoch beeft men in Beeze 

tad een andere wonderlijke put / Dien ík berfcheidene malen gezien heks / 
\ waar ban men zegt Dat het water bijftien jaren klimt / en bijftien andere 

jaren daald; dat 'site zeggen / Dat het d' eerfte Lftien jaten tot aan De 
mend Lan de Hut Klimt / en dat het berbolgens ten einde ban bijfeien an= 
vere jaren tot Be gerond toe gezakt 1. 
Eer wpherdergaan/ zals een gedenkwaardige zaak berhaalen / wel⸗ 

ke voorbiel terwijl wp te Schiras waren. Eenige boeten ban omtrent de 
genoemde plaatrg aan Den Kan komende klaagen / Dat ment wager / 
geen men Doo? middel ban een gragt dooz alle De Landerpen boerd/ afgeleid 
had / ſtuurde den Kan een zijner Bunftelingen / om t’ ontdekkten Waar dít 
guaad ban Daan mocht komen/en werwaartg men’t water heen geleid had. 

Gedenk. Deezen vertrok uit Schiras ín een goederaecufting / en Wel ban Wijn booz⸗ 
waardige sien; en omtrent Den avondeen jong Weer ontmoetende / Die met eenig 
wraak OF wldbraad van de jagt kwam/ noodigde hy hem om zijn vanaft te boegen 
gen van een Bt geen/ Dat hp ban zijn kant had/ en eens vzolhk met hem te weezen. 
jongen Per- Deezenjangen Heer / Die verft kortelings getrouwd / cn zeer Wel gemaakt 
iid ban perſoon was / hab Den. Gunſteling zoo Wel aangeftaan / terwijl zp 

met malkander vzolijk waren geweeft/ Dat hp des nachtg in Get Dorp 
kwam/ Daar den ander / vermits hp geen tent by zich had / een kamer 
had doen gereed maaken. Eerftand was hp hem geweldig ‘aan om een 
zaalt/ dien D' eerbaarheid berbiedte noemen. Den jongen Perfiaan ſtel⸗ 
De zich daar Dagger tegen / hem zeggende / Dat hp zjn wijn uitdeinken / 
en hemm met bzeede zoude laten / of Dat Gp genoodzaakt zoude weezen krags 
tiger middelen daat toe aan te wenden, Den Bunfieling hield echter aan/ 
enperfte hem noch ceng zoo zeer; Doch eindelijk ziende / Dat er geen hang 
Wag om tat zijn Wit te geraakken/ trok hy / uit vaazernp en uit ſchaamte 
ban sich zoo ber bloot gegeeven te hebben / zijn ponjaard / en drukte den 
jongen Perſiaan Dre berradelijk in den boezem / zullzs dar bp / zonder eenig 
geluid ban zich te geeben / dood ter aarde biel. . Dier opnam hn de blugt/ 
en vertrok zich ín’t gebergte ; maar ’t gerugt ban de moord inmiddels berz 
fpzeid geworden zijnde / gingen de Weduwe, de Moeder / ende Zufter 
ban den omgebzachte met fch2epende oogen den Kan daar recht ober berzoe⸗ 
fen. tASDe gewoontein Perfien, Wanneer de Pzienden ban den doode 
bloed komen eiffchen/ Dat men de zaak tracht bpteleggen/ en dat men cen” 
zekere ſomme gelds geeft / indten de partpen Daar mee te breeden zijn ; maat: 
hedensdaagg gebeurd Dit zeer zelden / ter oorzzaak ban de fchande Die op 
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Deeze omkapingen volgd; en ingeval ban dusdanig een weigering. moet 
men den beleedigden den Misdaader gekneveld en gebonden overleveren / 
op den wetfie het Gen var ſtaat zoo beel en zodanige wzecdheden t'oeffenen / 
alg hen de wraak-zugt mhoezemd. Den Kan, Diezijn Gunſteling herte: 
grondelijk beminde/ ven derhalven alle bedenkelijäe middelen aan Wilde 
wenden/ om Gem t leeven te behouden / deed tegen deeze Deeuwen zeggen/- 
Dat men hen een aanzienlijke fomme geld zoude geeen / zoe zy haar vers. 
bolging wilden ſtaken; maar ziende / dat zy daar gantſch niet na luiſteren 
wilden / en Dat zu hem dzeigden / aan den Koningte zullen gaan klagen / 
zoo hp Gen den Misdader niet in handen ſtelde was hp gedwongen her te 
Doen zoeken. / en eindelnk / na Gen menigmaal te Gebben doen bidden tot 
veufq berdzag te willen komen / Gun begeerte te voldoen / Dat Ste zeggen / 
zijn Gunfteling Gen wel vaft gebonden ober te leeveren. Terſtond bzachz 
ten zu hem in deezen {taat op De markt, daat Gem de Weduwe ban den 
omgebrachte met de zeïve ponjaard een ſteek in de bozit gaf; de Moeder 
Deed terſtond daat op Get zelve/ ende Dochter de Darde ſteek hem toegez 
bragt hebbende, hielen zp een kom onder de wonden/ die niet zoo haaſt met 
bioed gehuild wad / of ik zag hen alte drzie daar zoo lang uit drinken toc hun 
wzaañ · zugt ten Deele boldaen wag; waar na zu hem de borſt openden / en 
“hart wit het lijf rukten / daar de Moeder 300 gretig in beet alg zy in de 
lekkerſte fpijze zoude hebben konnen doen. 
Wy bertrokken ban Schirasden 16 September / en kwamen na een togt 

ban elf Dagen / binnen welke tjd Wp niet beel bezonderg zagen / op den ze⸗ 
ben-en-twintigfte van de gedachte maand te Lar. 
Lar is de Hoofd-ftad ban een Provincie / Diedezelbe naam voerd en Die Bechrij- 
eertijds de titel Ban Woningrijk droeg.  ®Deeze Stad is ban een matelijke —— — 
grootte / ban alle kanten met hooge bergen omringd / en rondom een rotg 
gebouwd/ opde welke een Haftcel van gehouwe ſteen ſtaat Daar den Lio 
ning van Perfien beſetting in haud. Aen heeft hier geen ander Water / als 
dat ban den Hemel balt/ 't welkt men in bakken bewaard. An de Stad / 
en condom / heeft ‘nen een menigte ban Boomen / inzonderheid Palm-en 
Tamaris·boomen; en in de tuinen / mitggadergin’tgebergie/ ziet men 

zeer Heel Orꝛanjeboomen / waar ban’er eenigen ban zulk een ongemeene 
Dikte zijn / Dat twee mannen fe naauwelhlis konnen smbademen. 
Jen beeft maar twuee Karvanzeraste Lar, een midden ín de Stad/ Die 

níet zeer goed ig / en d'andere aan't einde Gan de Stad/ nade zijde van 
Ormus, die gemakkelijk genoeg zaude weezen / Een waare’t water De zel⸗ 
be onbruikbaar maakte / wanneer de groote regenen komente ballen. Dit 
is d' ooꝛʒaak / Dat de Franken gemeenljk bp de Hollanders / Die hun Puig. 
aan een eind ban de Stad hebben / zolang hun verblijf gaan neemen; want 
zu zijn genoodzaakt hier een Duiste hebben vermits Gun Zijde ban lfpahan 
na Ormus zullende boecen/3 noodzakelijk ban Kemels moeten beranderen/ 
wanneer zy te Larzijn/ hebbende ieder Stad zyn rerht / en zijnde het niet 
geoorlofd aan Die ban Mfpahan verder te komen/ behalven noch dar deeze 
Beeſten de groote Hette / Welke ban F er Ormus heerſcht/ niet berdra⸗ 

JJ 3 gen 
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gen konnen. Aldus deet hen den Gouberneur ban deeze plaats dikwils 
een lange tijd wagten / eet hp hen verſche Kemels doet geeben / ’tgeen hen 
tot groote ſchade beeftrekt/ vermits hun fchepen / die t Ormus na’t laden 
ban de Zijde leggen te wagten / inmidbdelg niet Weinig Komen te koften. 
Baar ig geen ander middel om hier in te voorzien / alg den Gouberneur eer 
gefchenktedoen; en dit is d algemeene remedie om zich in deeze eften 
uit alderhande zaaken te redden. ET —* 

d' Inwoonders ban Lar zjn meeſt Jooden / die ín Zijde werkten / en ber⸗ 
ſcheide cate dingen daat af weeten te maken / inzonderheid ſeer fraape gar: 
delg/ 't geeneen matelijken handel in deeze Stad beroozsaakt. De Pro⸗ 
vincie brengt goede en zeer Geel Kemels boort / daat insgelijks een grooten 
Koopbandelmee gedzeehen o2d. 

Zoo heet alg hier de Dagen ballen / zoo Koel zijn ’er de nachten; inboegen 
dat men er beemafelijk zoude konnen flaapen / indien de muggen / die er 
in oberbloed zijn / de ruſt niet en ſtoorden. 
Men heeft cen oneindige menigte ban water · bakken / zoa in alg omtrent 

be Stad / *t geen ten hoogſten noodzakelijk is / vermits er ſomtijds twee 
of drie facen berloopen / zander dat het'er regend / in Welke tijd de Karvan⸗ 
zera , Daar hier boben gewag ban gemaakt is / grooten toeloop Geeft. 
Wanneer de regenen komente ballen/ vuld men de bakken D’ eerfte Dag niet ; 
ín tegendeel ſtopt men De gaten toe welke het water ontfangen / bermitg 
men wagten moet tot Dat d' aarde wet beſpoeld zu / en Dat het eerſte Water 
deiknbeid wen genomen heeft. Wat dD' uiedeeling belangd / daar fs al 
300 goede ozder tee / alg of Deeze bakken gemeene wijn-kelderg warten. Zel: 
den houd men ’er meer alg Drie re gelijk open; en wanneer men De zelbe o⸗ 
penen moet/ ig den Gouverneur / of temand van zijnen wege / Haat te: 
gentwoordig / zynde Dit water / hoe kwaad het ook is / hier te lande een 
foftelfke bogt. Gelijk het dikwils ganefche jaren ín deeze bakken blijft / 
— duizenden ban wurmen ín; en / hoewel ment door een doekt 
aat laopen/ of Dat men’topkookt / ziet meneer altijd / al&men er wel op 
let / gelijk alg ſileine vezeltjes in Welke ’t zaad ban Heeze wurmen zijn. 
IS deeze bederving die inzonderheid in de beenen en in De boeten zeker 
odt doet groejen/ Die niet zonder gebaar daat uit konnen gewonden 
oden, VR ER EEK 
Men betaald Gier een vecht boorde beiligheidder wegen ; en men Word 

op zón heette onderzocht/ om te weeten wargouden zilver men er uitz 
boerd; want men ig gehouden boer ieder Bukaat een zekere talte betalen / 
en insgelkg boog zilvere munt / volgens des zelfs waarde. 
Op den eerſten Dag van Oktober vertroinien wy des morgens ten vijf 

uuren ban Lar, ett reeden tot drie uuren na den middag Door een dor en 
ſteenagtig land / uitgenomen een Dorp Tcherkab genaamd/ daar veel 
palm·boomen en eenige koo2n-landen zijn. Wy namen onze nachtruſt in 
een kleine Karvanzera, Chamzengigeleeten. Deeze ig zeer laeg en ſruis⸗ 
wiys gebouwt met bier deuren / om de Wind ban alle kantente konnen 
ontfangen. Alle de Karvanzerastot Bander toe sn han dit maabkſel dicht 
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bicht bp malkanders tot grooter berligting det Aeizigers / Die hier te lan⸗ 
defchaduw en koelte ban nooden hebben ; maat de beeften moeten bupten 
blyven / tant deeze Karvanzeras Gebben geen Stallen. Ook zhn alle de 
huizen / ban Lartot Ormes toe/ zodanig gebouwt dat de kamers door mid⸗ 
bel bangooten/ díe gelijk ſchoorſteenen zyn / De wind konnen ontfangen / 
geen den Breemdelingen / Die tot eert zoo geweldige hette niet gewend zyn / 
tot een groote verfriſſching verſtrekt. | 
Des anderen daags bertrokken wy ban Chamzengi deg namiddags om: 

trent bier vuren / vermits hier te lande tegen Den avond zich gemeenlyk cen 
Kiefn windtje verheft / °t welk De Hette berdzaagelijker maakt.  Dzieuuren 
reeden wy door een onbzuchtbaare blakte/ en berbolgens tuffchen bervaar⸗ 
like votfen / en Kwamen des avondstetien waren te Kormout, een groot 
Dorp, daar mert een menigte ban palmbeornen ziet. 

Dijf dagen daat na/ te weeten op Den 7 Van De voornoemde maaud / 
kwamen wpteGuitchi. Hier heeft mer twee Karvanzetas, waar ban den 
een bp gemakkelijk / / doch Den ander zeer kwalijk gelegen ig / vermits de 
grond niet anderg alg log zand zijnde / De wind het zelve bp wpler met zulke 
een menigte daar tegen aan boerd / dat den gantfchen ingang / en alles wat 
daar omtrent is / daar doo: we geni gemaakt word. Piet ber Han deeze 
plaats hadden Wptten of twaalf tenten ban Arabiers gebanden/ welker 
— ons terſtond melkt en boter en eenige andere ververſchingen 
zachten. 
@mtrent anderhalf mijl ban Guitchi bind men twee wegen / een tet ſlin⸗ 

her hand / die gebruikelhker fchijnt/ en d ander ter rechter hand. Men 
zou fichligtelijft in de keur bonnen vergiſſen / indien men geen goede Leidg- 
mannen had / ent ’t zou zeer berbaarlijkt zijn Die cer flinker hand te neemen / 
vermits deeze Weg bol ban afgeijfelijke freiltens en gelijk een geftadig Poole 
bof tuffchen rotſen is waar uit het bp na onmogelijk 18 zich te redden. 
d’ Inwoonders ban Gier omtrent Weeten ook wonderlijke dingen ban 
geeften en ſpooken te berhaalen/ Bie te Deezer plaatfe Dagelijks zouden 
boorvallen; maar/ gelijkt het luiden bar weinig beeftand zijn / welken 
men alleg kan wijgmaaken / verdiend het niet beel geloofs. d Andere weg/ 
díe ter rechter hand legt welke d' eenige goede weg is / is bpna niet alg 
een geduurig zand tot Bander-Abafitoe / en gemeenlij reisd men ‘ec maat 
een Dag ober, Onder wege bind mert twee Karvanzeras, Waar ban de _ 
faatfte/ die op den oever ban de zee ſtaat Band-Ali genoemd word. Dan: 
deeze Karvanzeratot Bander-Abaffi zijn maat twee groote mijlen/ en de mee⸗ 
fte weg is met palm-boomen beplant / zullis dat ze zeer bermakelijk balt / 
foo boort gezigt / alg am dat deg zelf ſehaduwen He hette bande Zon bep 
wat Herdzagelijket maken. | 
Gomrom of Bander-Abaffi, alfgogenaam® om dat den Gzooten Cha- , Komit cor 

Abas Deeze plaats eerſt ín achting heeft gebracht iS tegenwoordig een re: aLam, en 
delijß· groote Stad/ bol ban berlefchoone pakhuizen / boben de welken de acs zelss be 
berblijf-plaats der Kooplieden fs. Zelfs ten tijde dat de Poztugeezen fchrijving. 
Ormus in bezit hadden / gefchiedde alle den handel te Bander, wt 
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fit? Ormmus woonden / vermits het De Gerligfte plaatsvan Heeze gansche 
kuftig:, tAs noch maar weinig facen geleden /- Dat Banderseen opene 
plaats was: maar / gelijk men daar derhalven bp nacht in konde kas 
men: /… en alzoo De tol te hort Doen /- heeft men 'e met muren beflaoten. 
d Eugelſchenen de Wollanders hebben er hun hantooren / geljkook- hun 
,jjuiſen / op Den oever van De zee gebouwd. Belk’ de beften inham ban 
De Pecfifche Golf is / ſiomen'er meeftalle de Schepen ban Indien aan/ Die 
koopmanfchappen mede beengen boog Perfien, Turkyen ‚en andere plaat: 
fen ban Azie» mitggaderg boog een gedeelte ban Europa: (Tegen deese 
tijd bind mener een menigte, ban Kooplieden / maar meeſtendeel Per fia: 
nen / Armeniers / en Indianen / die in Perfien woonen / endaarfouden?er 
noch meer kamen ban alle de. plaatſen / Welke fk genaemd beb / indien 3e 
niet bebzeeft waren boo? de kwade lucht ban Bander; ’t geen hen ber plicht 

Onsezon- ſoo Lang €: lſpahan te blijven / tot oandere Booplieden wederom konren⸗ 
dstucht, daar ze alsdan de waren ban koopen / Die fe Ban moden Gebben. — 

De lucht van Bander is in Der Daad zoo ongezond en ſoo heet / dat de 
preemdelingen / ſoo ſy hun geſondheid in acht willen neemen / daar niet 
langer konnen blhven als de maanden December / Jauuary / Februacn/ 
en Maart; maat wat Dd’ Inwoonders belangd / welker geſteldheid met 
deeſe lucht beter ober een komt/ Die konnen’er tot omtrent het einde van 
A peil tae woonen / Waar na fp meeft altemaal twee of drie Dag-veifen ban 
daar de koelte gaan zoeken ín ’tgebergte/ alwaar fe bijf of feS maanden 
Bun berbljf houden / en ban het geen-deeben / dat ze ín Den tjd ban den 
Handel gewonnen Gebben. Die geduurende De hette re Bander blijben / gez 
Tik wop ’et opt onfe aankomft eenigen bonden / die niet eend uit hun huizen 
geweeken waren / hoewel het gevaar hen nier onbekend was / worden gez 
meenlgl Hoo? kwaadaardige kooetfen aangetaft / waar ban / zoo fe niet en 
ſterven / fp feer befwaarlijk geneezen kannen wozden / en deeze geneefing 
word doorgaand gevolgd ban een geelzugt / Die hen / zoolang fp leeben / bj 
Llft.- De maand Maart verſtreeken zijnde / begind de wind te becandez 
ren / en gemeenlijk Weſt of Zuid-weft loopende / 15 3e Gpijlen foa-gewel: — 
Dig heeten verſtikkende / Dat ze Dademing Belet. dꝰ Arabiers noemen ze 
„El- Samuel, dat 'gtezeggen / de fenijnige Wind; en t geert meeft hier in te 
berwonderen ig / ig dat/ zoo meneen avm of been of eenig ander gedeelte 

Kragt der Gan temandaanbat / díe daag Deeze Wind berftikt is gewozden/ het zelve 
Welte „ in de hand bluft / gelijk of ’teenlijmagtig bet was /-en of het lic hgam al 
winden eten maand was dood geweeft. Deeze winden heerſchen gemeenlijkt in de 
Bender. Maanden Dar Jun / Fulp/-en Auguſtus „dach ſommige jaaren ook wet 

danger / ’t geen ons bp na'tleeben gehoft zoude hebben / hoewel't al zoo 
… heel later tia den tjd las; Want den tweeden Dag ban onze komſt butter de 
rad aan De zee-hant ong wat beemakende / zouden wy altemaalbeeftike 

geworden zijn / zonder de tijdelijke waarfchoutving ban twer der Inooon⸗ 
ders /, Daar wi gehnisveſt waren. Deeze uit eenige teekenen beſpeurende 

* dat deeze wind aankwam (want ze blaagd maat by poozen ban een half 
uunr of Daar omtrent) riepen ong meteen groote verbaasdheid toe dat wp 
gê sn ban — 
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ban’t paard ſpringen / op onze buik gaan leggen/ en ons tel dicht met 
onse mantels toe zouden Gehlen. In deezen haat bleeben wp cuim cen 
halfuuc/ waar na deeze goede luiden ong gebooden hebbende weer op re 
ftaan/ benden wp een ban onze paarden dood / en d anderen ſoo geweldig 
beſweet en magteloog / dat sp ons niet draagen konden. 
Zoe de lucijt ban Gomron of Bander 300 kwaad en gebaarlijk is / de 

landsdouwe deugd er ook niet; Want men ziet ’er niet anderg alg zand; en 
watert / ’t welk men uit eenige bakkentrekt/ 16 ook niet zeer goed. Hiet 
te min fan men ín die gebzek berzien / wanneer men 'er de kofte voe doen wil / 
want drie mijlen ban Bander (geen fchoone Bron; Doch dit water komt al 
300 duur te flaan alsde befte wijn. 
Cwee Dtechteng sijn 'er te Bander ‚een gan de Weſt / en een aan Y Doft- 
zde waar onder De Poztugeezen Gun Barken plagtenteleggen/ daar 
Gier na beeeder ban geſprooken fal worden. kij 
De lucht te Bander zoa geweldig ongezond / en t verblijf Derhatben Haar 

foo gebaarlijk zijnde / fcheepten Wp op den twaalfden Bctober onze goede: 
vert ín / en deeden ons na het Eiland Ormusaberzerten/ tgeen daar bp na. 5 

vlak tegen ober legt/altwaat wp deg avonds omtrent fed uuren aanquamen. BER 
Bit Biland legt op de langte tan 92 graaden / en 45 minuten / en op „us. 

be breedte ban 25 graaden en zo minuten / aan De mond bande Perziſche 
Golf / twee goede mijlen van het vafte land / en heeft ’er maar drie in Den 
amtrelt, Daar geroeid noch boom noch kruid / maat men binder cen 
menigte ban Zout / ’t geen feet goeden foa wit alg fneeuto is. Mok heeft 
men ‘er geen zoet water / als ’t geen van Den Hemel valt / en dat menin bak: 
ken bergaderd. * 
Eer de Poztugeezen t° Ormuskmamen / was ſer een Stad/ Daar de Ko⸗ 

ningen van Ormus , Die inggelijkg Koningen van Lar waren / gewoonlijkt 
hun Zetel-plaats hielden. De Portugeezen naderhand meeſter ban % Ei⸗ 
land Ormus geworden zijnde / maakten vaneen kwalk · gebouwde een zeer 
fchoone Srad/ en wellie na de heerlijkheid en pracht helde / daar deeze Lands 
aard zoo ſeer op beenibbeld ig. °c zer dev deuren en benfterg was altemaal 
berguiës enmenfegt’ernochgemeenlijk / dat / zoa de Portugeezen mees 
ſter ban Ormus geb!eeven waren / Haar tegenwoordig / ín plaats ban pser 7 
niet anders als goud aan de deuren ent benfterg zoude weezen. Geihſlt ze ale 
temaal rijk waren / bouwden ze om ſtrijd de praatigfte huizen / diemen 
zien konde. De Poztres of Sterkte Wwag toenmaalg ook ſeer ſchoon / en 
koel onderhouden ;-gelfjk ook een Berk / gewijd. aan de Weilige Maagd / 
Daar ze hun Godsdienſt gingen pleegen / welke zy op een hoogte geftigt had: 
den. Wat de Sterkte belangd/ die is noch in een vedelijk-goede ſtaat / en 
federd dat de Honingen ban Peren fich Daar meeftet ban gemaakt heb: 
ben / onderhouden ſp'er een Beſetting / ffeltende den Kan bart Ormus, Die 
te Bander woond / Daar een: Bevelhebber na fijn belteden ; maar boo: foa 
beel de Stad betreft / Die 1Bt'eenemaalbettwoeft „en hebben de Hollanders / 
onder dekmantel ban ballaft voor bun Schepen / die Tedig: weder keerden / 
in teneemen / de beſte macmer-en andere fkeenen ban Ormus na Baravia ge 
voerd / om bun huizen daar af te bouwen, Zn zonden 3u ’er beel — 

ii an 
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gar weg gefleept hebben / 305 den Kan ban Ofmus zieh baar eindelijk niet 
tegengeſteld / en t hein wel ſtrengelyk berbooden had: zPaar-zouc teld 
Den is Ben geóozlofd/ 't geen gelijk (hk gezegt heb / zeer ſchoon en Blank 19,/ 
en wel genoeg zout. Zp berboeren’t zelfs tot in Japon, doende het inde 

Op wat zelve kaſſen / daat, ze De nagelen in medegebzagt hebben ; want men- 
manier de meer Weetert / dat / ter oo?zaakt van:D’ uiefteekende hette des land8 / men 

Öfinas goed gehouden 18/ zoo Gaaft de fchepen € Ormus geliomen zyn / de nagelen in 
‚gehouden zalilien te doen / Waar ban ieder tweehonderd panden (tan bergen. Alle 

worden. deeze zakken plaatftamen nevens malkander op den veder ban de zee opdat: 
fet water Daarover heen ſpringende / De nagelen Bebogtigd mogen worden. 
Als Dit aldug eenige Dagen gefchied ig / beengt men Hezakhenin de pakhuis. 
zen / en men giet er alle dagen eenig zee-Water oer heen / tot Dat menze 
na Iſpaban en andete plaatfen ban Perfien berboerd; Want zoamentbeeze: 
voorzorg niet en geb2uitiee / zouden Doo? De geweldige hette en droogte alle if 
de nageſen for lof Wozden, 

Eufichen’ Ei. D-Ormusen het hafte lant is de see riet zeet Diepp/waats: — 
ofn Degroote ſcheepen / diein of uit de Golf moeten weezen aan d’ andere: 
kant ban’t land amtaaretr. De Sterkte / Die aan de punt vanhet Bis 
tand na De Weſt⸗ zhde gelegen is / word t° eenemaal ban be zeeomtingd. 
Hecht tegen ober deeze Steckteban Ormus, hadden de Poztugeezeneen ans 
bere op’t vaſte land / na de zijde Han Perſien, omtrent vijf honderd ſchree⸗ 
den ban Bander, waar onders hun gewapende Barken plaatften/ zijnder 
daar geen bekwame vlaats toe in het Erland / en zp hadden ‘er omteent dar⸗ 
tfg Wanneer men eenig ſchig in de Golf ontdekte / deeden die vant Was: 
fteel ban Ormus een Ranon ſchoot / t geen een ſein boor deeze Barken Wag/ 
om het vecht van de daar in zynde koopmanſchappen te gaan ontfangen. 

Nooit zon Cha-Abas °t Elland Ormus gekreegen hebben / zonder de hulp: 

El 

verdrag SS” ber Gngelfchet; want de Perftaanen geen kränten ter zee hebbende Wad. 
en Perfiaa- Dit geenzaakt voozhen alleén tvanderneeinen:: Zh kwamen dan te faamen 
nen om Or- over een ·dat Deh Roningte Bander met twintig duizendmannen de kufk : 
Seteren … sóude bewaren / vermus er (gelijfvikgezegt he /Ie”Orrmus geen water is/ 
en hoedanig Alg t geen men inde bakken bergaderd; en Dar dit water wel haaft gedron⸗ 
onderhou- ken zynde/ De Portugeezengenoodzaakt zouden Weezen dan ’ttafte Laud te: 
Re lomen om sich Daar af re baorzteri)-en' Dat d Engelſchen met Geur felhegen: 

ban Gunkant de Staden de Sterkte beſchieten ſouden; en was het verdrag’ 
foban:g vedat/ in geval zy de plaats ſtreegen / alle de buit gelijhelhk tuf: 
ſchen den Koding van Peren en Dd) Engelſchen gedeeld zoude Wazden, Wat: 
De gebangenenbeſangde/ Dat allerdetsriftemen der Engelſchen zouden toe⸗ 
behooren / om daat mede na hunwelgevallen te leeben / °tzp hen dj los⸗ 
geld te ſtellen / of totſſabentemaken/ of de bzpheid te geeben ; maat zoo 
men eenige Mahometanen in de Stad vond / Die ſouden boor den Honing: 
weeſen; Dat in t roelomende van alles Dat 2E han de tolten ſtondte komen / 
welke men te Bander zoude vpſtellen! / de helft den Roning / en d'andere: 
helft den En gelfehentoebehogzen zonde! en dat d Engelſchen te deeſer dor⸗ 
zaak cen huig by den Tolb zouden hebben / ei tn VR 
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foo wel alg den Koning; dat de Stad verdelgd „en dater een Perfiaanfche 
Beſetting in de Stethte gelegt ſoude wozden ; maar dat d’ Engelfchen alz 
tijd met bier Do2log-fchepen op De vede zouden zijn / om te beletten bat De 
Postugeezen iets ter zee ondernamen. …—_ — | — 

Ormas wierd dan vermeeſterd / waar na het met de deeling aldus ging. 
Dan alle den Buit / welke daar gebonden wierd / wierden twee beelen ass 
maakt / een vooz den Woning en een boozd'Engelfchen / welker deel ge⸗ 
fcheept wierd ín een graat Schin van meet als feftug fuklten / om na Lon 

den gevoerd te worden. Dit Schip wendde de ſteben na Suratte „om ban 
Daar- met bier of bijf anderen / Die gemeenlyk allejaaren bertrekiken / na 
Engelandte gaan. … Zoohaaft het te Suratte gekomen was / kwam ben 
Pꝛeſident der Engelfchen/ gevolgd ban alzijn volk / zich met den Gene⸗ 
taal ober ’tindeemen tan Ormus berheugen,; en, eenige Dagen daarna / 
Wanneer de Bloot berrrekken. moeſt / vecijtte Mmen-maalijden op alle de: 
fchepen aan / Wordende de gezandheden / welfie men dzonk / van kanon, 
fchooten vergeselfchape. t Kleinſte ban allen immiddels zijn gefchur op” 
het drinken ban ecn gezondheid loſſende Hloog’erdebzandin/ ſonder bac. 
nmien ooit ter deeg heeft konnen weeten Waar daor/ of op Wat wijs. ers. 
ftond had de blam d'anker-touwen berteerd / „en de bloed zeer ſterl zijnde / 
dreef Die kleine fchip tegen den, Ndmiraal; tnboegen dat in minder as ns ver 
twee vuren de twee ſchepen t'eenemaal verbrand waren / hebbende de — ES 
menfc hen moeite genoeg gehad am fich te bergen. Dit droebig ongeluk aaf k 
aau Beele ieden boet om re gelooven, dat het een regtbaardige firaf ban, 
den Bemel Was / en Dat d' Engelfchen De fclbe wet verdiend hadden; om 
Dat fp mer d' Ongeloobige tegen De Krtfreneu farmen hadden gefpannen. 
Pat d'andere Perdrags· punten belangde / noch den Koning Lan Per-, 
fen, noch D'Engelfchen/ hielden hun Woord ter deeg. » Hen Loning 
Wilde alie de, Gebangenen. hebben / zoo Kriſtenen als Mahometaanen/ 
ſeggende dat (fp / Baar, gebooren zijnde / zijn ondetlaten „waren; en heb⸗ 
bende hen na Ifpahan gezonden / om ze tat Dingen, te gebruken / daar Gp 
febekwaam toe bond/ Wierden de meefte Portugecſen Mahometaanſch. 
Insgeljks aam hp al bet kanon / waat taubmeen gedeelte op de Sterkte 
ban Lar liet (eggen ,/ doende d aberigen na Lipahen boeren / werwaarts 
* — gebracht wierd / gelijkkik in de beſchehbing han den Mei- 
gan GEÏBREGEMe sere Cetin \ an en gelden °° 
Van Ù andere hant Kivamen, —— hun Wwoozd oek niet wel na; 
want daar fe trerſte jaat bier fc epen gehouden hadden, bolgend”® geen 
daar fp fich toe hadden berbonden / hielden ſy er?t balgende jaar maar die. 
Naderhand / klaamen fp foo ber / bat 3’ -er maar een hielden / en ten einde 
han bijf of zes faren fag men’er, geen meer Echier lieten ſy niet alle faz 
rende haft hand”, — afk hen maar ben Cha-bander), 
oF oagd her too Rle anje eg, Ht Loaggd niet meer En Bielden, Wez. 
gens be ſchepen / welke fponderhauden moeten Aipaarheumelijk met de 
Hooplieden/ rakende de tol / over een A en-maakteden. Engerschen Wijd/ 
Dat cen baal, daar beo? duizend pikenaalderg aan, honpmaufthag Ik 
rood ANN GRE aL 
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ſtak / geen twee ryksdaalders aan tolbetaalde/ trekkende onder de Gand 
het overige geld / enniet dulden willende / Dat d' Engelfchen iets deeden 
openen / moch zelfs dat zy in't Eol-huig Kwamen. Pooꝛ reden zeid’ hp 
hen/ dat de kooplieden klagtig bielen Dat men hunbalenbesigtigde / en 
dat zp verklaarden / foo men hen foo firengelijk handelen wilde/ dat zr 
niet meer te Gomron zouden komen. _ Een anderen / wanneer een Hoops 
man berfcheidene balen in 't Tol-huig had/ wift den Cha-bander 'tzaa te 
maken / dat’er bpnatbtertelijken ban boort raakten / welke ten huize van 
Ven Koopman geftuurd Wierden / en aldug bleeben d' Engelfchen ban het 
beſte gedeelte verſtelien. Den Haning trekt ban tol zeftien ten honderd ; 
én aan den Cha-bander en zijn Kommizen / om t’ eerder klaar te vaken en 
ban De hette en kwade lucht ban Gomron ops ’t ſpoedigſt berloft te worden / 
moet men noch twee ten honderd betaalen. Hoewel men gemeenlijk alle 
faren eén-of twee · en· twintig duizend Tomans uit den tol trekt / heb ik gez 
zien Dat d' Engelfchen niet meer alg bijf of zes handerd kreegen ; en den 
Agenten HRakelaar trekken er dok omtrent zoo beel banden Cha-bander ; 
die hen daar dooz berpligt dogen tefluiten,. D’Engelfchen trachten ban 
hun kant den Cha-bander met gelijke munt te betalen / en hem zoo beel te 
bedziegen/ alg timmers mogelijk is; want gelijk Dd’ Engelfche Maat⸗ 
fchappp/ zoo wel als de Pollandfche / geen tol in Perfien betaald/ doen 
d’ Engelſchen berfcheidene Boopmanfchappen ban bpzondere lieden onder 
tmetk ban de Maatſchappp Doorgaan/ en mer hen ober een gekomen 
zijnde / geeben zy 3e hen te Gomron weder / zich gelatende/ hen diete ber: 
kopen ; inboegen dat ze niet meer alg twee ten honderd daat boor be⸗ 
talen. Men moet hier op merken/dat alle de tollen ban Perfien en ban in- 
dien níet berpagt wozden/ en dat een Cha-bander eigentlijk niet anders id 
alg een Kommis / welke den Koning daat toe ſteld / en Die hem rekenſchap 
Doet Lan t geen / Dasbp ontfangen heeft. Maar het is rijd om met mijn 
eigene zagken voort te bareri / en ’t land Ormus te berlacen /om den Lee: 
zet * afbeelding ban Suratte, en berbolgeng ban meer andere plaatfen te 
geenen. — hij & : 
Baren ind’ Indifche Zeeẽn gefchied niet op alte tijden / gelijk ju onze 

Wartijlde Zeeën ban Europa. Men moet de bekwametijd waarnemen / buiten De 
—— pe, Welke men zich op't water nieten waagd. Bemaanden November / Dez 
vaaren wor, tember / Januarp / Febzuarn / en Maart / zijnd’ eentge maanden ban 
den, tjaar / Dat mende ffeeben wend Bar OrmusnaSuratte, en ban Suratte 

na Ormus, echter met dit onderfcheid/ Dat men zelden laatet van Suratte 
berttekt/ alg op het einde ban Februarn / maar dat men / om ban Ormus 
af te ſteeken wachten kantot het einde ban Maart / en zelf tot Den vijf⸗ 
tfende ban April / vermits alsdan de Weſte vind / welke de regenen ín in- 
dien bzengt/begint te waepen. Gedurende Deeefte bier maanden heerfcht er 
eerſt een Roo2d-Oofte wind / met de welke men ban Suratte binnen De tyd 
ban bijftien of twintig Bagen t°“Ormus geboerd word; hier op de Wind al 
lengshens 2oozdelijk loopende, Bend hr eben zeer- de fchepen/ die na 
Suratte toe gaan / en Die’er van daan komen; en te deezer ijd — ave er ed 
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Vooplieden gemeenlijk ffaat/ bat ze tuſſchen de dartig en bijf-en-dartia 
dagen in zee zullen zijn ; maat wanneer men binnen beertien of bijftien daz 
gen ban Ormus te Suratte wil gebꝛagt zíjn / maet men in De maand Maart / 

af ín t begin ban April, te fcheep gaan / door Dien men alg dan met een 
_ Wefte wind geffadig voor wind zeild. 

| Op de. 4 November traden wp dan tefcheep opeen Bollandfch ſchip / 
De Meermin genaamd; en twee dagen daarna / in gezelfchap ban noch dzie 
andere Hollandſche Schepen / zeil gegaan zijnde / kwamen wp op den 
bijf-en-tWwintigffen Dag ban de felbe maand te Souali, ’ geen maat bier mij⸗ 
{en bau Suratte afgelegeni8/ en twee ten Rooden ban de mend des Liz 
bierg. Dan Gier wozden de koop waren met wagens of met kleine ſcheepjes 
na Suratte geboerd / bermitg de Groote ſchepen niet in De Awier ban Suratte 
konnen komen / als na dat fe ontladen zijn / tet oorſaak Der fand-banken/ 
welke men in deg felf$ mand heeft. De Hollanders keeren wederom, na 
bat fp hun medegebzagte goederen te Soualite Tand hebben gezet/ en d' Ens 
gelfchen plagten ban gelijken te doen / zijnde het noch aan den eenen noch 
aan den anderen geoozlofd in de Firbiet ban Suratte te komen; maar federt 
eenige tjd heeft den Honing baar een plaatg aan detaatften gegeeven om 
geduurende de regen-tijd daar t° aberwinteren, 

Die nacht / vermits wp met het vallen ban den avond eerft te Tand kwas 
tmen/ fliepen up te Souali, en deë anderen daags onze goederen hebbende 
doen loffen / veden Wp na Suratte, Daat wp omtrent twee vuren na den 
middag aankwamen, 

Suratteigeen Stad ban cen middelmatige grootte/ bergefelfchapt ban ge, 
een lompe Foztres of Stechte/ welkers voet men boor bp moet / °t zp dat — 
men te water of te lant homt. Deeſe Sterkte heeft bier torens op haer bier 
boeken. Den Gouverneur daat van heeft geen gebied / alg ober de Hizijgg- 
knechten/ Die daar in bezetting leggen/ want de Stad heeft haar eigen 
Gouverneur bpzonder/ om den tol en d' andere inkomſten van ben Honing 
in d'uitftrehkíng ban de Przovincie ontfangen. De Stads wallen zjn maat 
van aarde / en de huizen der particulieren / welke gelijk fchuuren zijn / Lan 
tied / geficeeken met aacde gemengde koependsek/ om D'pdele plaatfente 
bullen /_en te beletten dat men ban buiten Booz de vrieden niet en ziet/ ’t geene 
‘ec ban binnen gedaan word. In gantfch Suratte ziet men niet meer als 
beertien of bijftien huiſen / die vedelijkt wel gebouwt zijn / waar ban ’er den 
Cha-bander of Hoofd der Boopliebendzie heeft. d Anderen behooren Ma⸗ 
hometaanſche Kooplieden toe; en die der Engelfchen en Hollanders zijn 
niet ban De minſten / draagende teder Preſident en ieder Commandeur 
ge om Dezelben Wel t° onderhouden / Welke koften fp op de teekeningen 

an hun Compagnien bzengen. Deeze huifen zijn echter maar huur · hui⸗ 
zen / willende den Honing niet -toeftaan / Dat eenig Frank een Buig in eíz 
gendom heeft / uit bzees dat zp ereen Sterkte van mogten machen. De 
Hapucpnen hebben 'er niettemin cen zeer gemakkelijk Puig doen bou⸗ 
wen / nae’t boozbeeld ban onze Puizén in Europa „ benevens een ſchoone 
Perk ; maar de gond moeft onder De hand gekogt wozden / en Hoodie 
ban een ander Doorgaan. Ji 3 DAR- 

Bouwing 
er- huizen, 
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DARTIENDE: HOOFD-ST UK, 

Manieren van Reizen door Indien, … Verdeeling der Offen- 
__ houders, en hun merkteekenen. Vreemde Kleedingen 

„Cieraad hunner Vrouwen. Pragt der Reizigers in indien, 
— &c. A ? î 8 3 pn É : 

E Et wy mer deeze beſchebing berber boortvaren / zalt niet ondienſtig 
Manier van WS, zijn te ſpreeken ban de mantere ban ketzen Doo? indien ‚ Welke / mijng 
Indien. Bogdeelg., niet minder gemakkelijk ig/ alg alte wat menin andere Tan⸗ Dett / Nederland uitgezonderd / heeft konnen witbinden / om gemakkelijk 

ban deere plaats tat D' anberete komen. Gn Indien diend men zich tat 
Bet reizen niet ban ezels / van muilen /noch van paarden ; maar alles word 
“er op affen of met wagens berboerd/ zijnde Get land doorgaans effen en gez 
dk; en zoa eenig Koopman een Berfiaanfch paard met zich beerd/ zuiks 
gefchied maar pzachte halben / en om't aan De hand te doen leiden of om 
2 met boozdeel aan eenig Beer te verkoopen. vt 
… JPen geeft aan een os De lading ban Zoo of 350 ponden; en 't is wander: 

Jilt te zien tien of twaalf duizend offen bp malkander/ tat het brengen han 
rijs/ koorn / en zout / nadeplaatfen daat men deeze Waaren tegen andes 
ren berimangeld. Ook diend men zich van kemels / maar zeer zelden / cn 

„Heeze worden inzonderheid gefchikt toc de bagagte Der Ezaoten te dagen. 
Wanneer Get farfoen deingt / en dat men dE Waaren metter fpoed te Surarte 
wil hebben om ze in te ſcheepen / laad men ze op offen en niet op wagens. 

\ Die deeze often leiden / doen ban al hun leeben geen ander ambagt. Zy 
__Woonen ín geen Buizen / en boeren derhalben hun Prouwen en Hinderen 
amer zich; en men heeft eronder hen / Die honderd offen hebben ; anderen 
Hebben er meer of minder / en altemaal fraan zp. onder een Woofd/ Die altijd 
een Keten paarlen om deu Gals heeft hangen. _ 
@m den Leezer deeze manier van reizen door Indien te doen verſtaan / 

moet men opmerken / Dat ’er onder D' Afgoden dienaars ban Dit Land bier 
stammen zijn / Welke zp Manaris noemen/ Waar van ieder omtrent hon: 
Detd Duizend zielen kan vitmaken. Deeze lieden woonen niet alg onder 
tenten / en hennen geen ander ambagt/ alsde waren ban Get eene lant tat 
hetander boeren. — „De eerfte Deezet Stammen bemoeid zich niet alg met 

Verdeeling hoon / De tweede met rijs / De darde met aard-beugten gelijk ertucten / 
A — boenen / e. z. v. en de vierde met zaut. Deeze Stammen onderſcheid men 
hen mek: Ook nach op deeze manier. Hun Pꝛieſters teekenen die van d'eerſte met 
teekenen. een roodagtige gam mt midden bant boorhoofd / omtrent zoo groot als 
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een Mijksdaalder /en maken een ſtreek langs de neus / daar ze eenige kóozn- 
Roslen op plakken / dan eens negen / Dan twaalf / eben gelijk een roos. 
ie ban de tweede Stam zijn vp De zelve plaatfen geteekend met een geele 
gom / maar met rijs-kozlen. — Dre ban de Darde met een graauwe gom / 
niet kolen ban hirſſe / en felfS zijn Beezen ook op De ſchouders geteckend / 
maat fonderdaar korlen opte plakken. Wat die ban De biecde Stam bez 
Tangt / deeze Dragen een ſakje met zout om den hals/'t well ſomthos acht of 
tien ponden Weegt (Want hoe ſwaarder Dit ſakje is hoe meer eers den dra⸗ 
ger daar af heeft) waar mede zp uit boete boog hun begane migdaden/ eer ze 
bun gebed doen / zich alle morgens wel Dapper boorde borst flaan. Alte⸗ 
maal dragen fe een koardje of fnoertje / daar een Klein zilver doosje aan 
hanat/ opde manter ban een teliqute / ban grootealgeen hazenoot / in’ 
welk zp eén obergeloovig gefchaift bewaren / ’t geen hun Prieſters daar in 
geflooten hebben. Zptjangen ook diergelijke doogjeg aan De halſen hun: 
ner offen en andere Dieren / Die in hun kudde gebaozen zijn / en, boor de wel⸗ 
ken zy een fonderlinge geregent heid hebben / houdende hen in waarde gelijk 
hun kinderen inſonderheid wanneer fp'er geen hebben. … De Kleeding der reemde 
Pzouwen ís niet anders als een lange lap doeſs / Wit of geſchilderd Welke wiecaing ca 
ban den gozdel af tot beneden toe Gter of uf maal om tif gaat / eben gelijk cicraad 
een ſchort / daar men noch drie of biet rokken of fchasten onder had. Bau hacer, 
den gordel af tat den halgtoe/ Hoen zy fich blaemen in het vel fniden/ en °° 
deeze bloemen Befchildecen zn / met fap ban woetelen / met berfcheidene 
koleuren; inboegen dat hun huid een gebloemde ftof fchijnt te weefen. 
„Terwijl deeze lieden des morgens bun beeften laden / en dat hun Vrou⸗ 

wen de tenten weet opbouwen / cechten de Prieſters die hen bolgen /- in. de 
befte plaats ban de Hlakte daar zn gelegerd zijn / een Aſgod op / ín de ges 
daante han cen flang/ Die rondom een ffang ban ſes of (even boeten hoog 
gewrongen is, … Wan deezen Afgod komt ieder eerbredig heid betwijfen ; waar 
nade Priefterg hem weer weg neemen / en op een os laaden / die tot geen 
andere alg deeze dienſt gefchikt i8 nr 
De Karavaanen Ban karren of Wagens zijn gemeenlijk ban níet meer als 
honderden bjftig/ of ten hoogtten twee honderd. _ Door ieder is eenge⸗ 
fpan han tien of twaalf offen/ eneen geleide ban bier Soldaten / Welke den 
geen / Dien de koopmanſchap toebehao2d/ betalen moet. —_ Cwee gaan?et 
aat teder zijde ban de magen / Waar ober twee touwen kruiswys gefpannen - 
zijn / welker einden Hoog de bter Krijgslinegten batt gehouden worden / op 
Dat / indien De wagen: daor eenige ongelijke weg aan D eene zyde te Heel N 
mocht tomen ober te hellen / De twee Dre aan d' andere zijde gaan / de tou⸗ 
vaen (lijf haft houden / en alzooſt omballen beterten mogen. | 
War D offer belangd / Daar men mede verft / men heeft er Onder / wel: 

ker gang 300 fagten gemakkelijk is/ alg die van een haſkienen. Maar 
boot al moet men hiet opletten / Wanneer meneer of kooptof huurd / dat 
zijn hoozns nier hooger algeen baet zijn; op dat/ zoa ze langer zón / en 
Dat de bitegen hem komen te fteehen / in welk een geval zp’ haafd geweldig 
opwaarts werpen / B umet de hoozus de borſt miet en beſchadigd; gn | 
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men daat menigmaal dzoebige boogbeelden ban gezien heeft. Deeze often 
laten zich handelen en beſtieren gelijk onfe paarden / en hebben voor alle 
toom níet anderg alg cen touw doo2 de muil/of dooꝛꝰt middelfchot der neug- 
gaten. In gelijke en blakkelanden / Daar men geen ffeenen heeft / wor⸗ 
Den ze niet beflagen ; maar anders beflaat men ze gelijk De paarden. 
Tot gerijf der Feisigers heeft men?er ooſt Kleine zeer lichte karrosjes / 

daar twee per ſoonen in zitten konnen ; maar gemeenlijk boegd men ’et zich 
maat alleen in / om te gemakkelGker te honnen zittenen leggen / waat toe 
ze zeer bequaam zijn minder ongemakg te lijden / ’t3p door de hette ban 
Delucht/ of doorde geene welke d' ademing ban twee menſchen ín zoo heete 
landen beroozzaakit. Zoo men geene geéotepakktasp bp zich heeft/ kan 
men fijn goederen hiet ook ín bergen; Want onder Deeze karrosjes geen 
plaat8/ Daar men een fleg-kelder / en eenig ander goed in hebben kan; ín: 
boegen Bat men inde karros zelfs gemakkelijk een, middelmatige koffer 
kanplaatfen. Zp hebben gordynen en kuſſens / gelk alg onze karroſſen / 
maar ze hangen niet ; ’t geen d' oozfaak ig / hoewel de twee oſſen / die men 
—— een zeer gelijke tred houden / dat ze zoo gemakkelijk niet en 
allen. 
Die de middelen hebben am Gun geraak na hun welgeyallen te neemen / 

Dienen zich ban Pallankinen, daar men zeer gemakkelijke in reisd. Deeze 
Pallankinen zíjn omtrent zeg of zeben boeten lang / endeie wijd / en hebben 
een klein hekje of beſchutſeltje rondom. Eer zeker foort ban ried Bam- 
bousgenaamd / 't welftmen/ noch fang zynde / buigd om't ín ’t midden 
De gedaante ban een boog tedoen kefjgen/ onderfteund het dekfel/ ’t geen 
gemeenlfjk ban fatijnof brokadeig. Wanneer nu de zon ban D' eene kant 
Daar in ſchijnt / flaateen knecht / die nebens de Pallakin gaat / bet dekfel 
aan deeze zyde toe. Hoch gaat ereen ander Dienaar nevens / Die op’ vin: 
De ban een ftokt een zeliec Ding van teenen / met eenige koſtellte ſtoffe bez 
Dekt/ ban gedaante alg een rondas / draagd / om den geen / Die tn den 
Pallankinlegt / wanneer hp zich omkeerd/ terſtond tegen ’t{teeken der 
zonne-ftcalentebefchermen. Deeze Pallankinen wozden ban eenige mans 
nen op de fchouderg gedragen / Die daar ban hunjeugd af zoo dapper op af: 
geregt zijn / Dat ze veertien of bijftien mijlen opeen dag zullen af leggen. 

t Zp dat men zich met een ſarros of met een Pallankin laat voeren / die ín 
Pragt der Indien gelijk een. man van aanzien wil veifen / moet twintig of bartig wel 

Reizigers In gewapende mannen met sich leiden/ Waar tand’ ernen bongen en pijten/ 
Ten Dd’ anderen musketten dragen / en welle men zoo: beel ter maand: geeft / 

als de geenen Die De Pallankin bzagen / dats te zeggen bier Rouples, zondet 
iets meet; maat zoa de reig boven De ſeſtig dagen ts / geeft men’er deezen om⸗ 
trent bf. Somtids voerd men / totteeften ban cen meerder pracht/ ecn 
bannier of baandel/ t geen d' Sngelfchenen Bollanders / ter eere ban hun 
Compagnien/ gemeenlfjk doen / en Dat tp ooft om deeze reden doorgaans 
gan duratte aftot Goatoe gebaan hebben. Deeze lieden waken aokktotuw — 
verzekertheid / malkander deg nachts / of wanneer men zich elders cer 
weer geflagen beeft / / verpoozende / en alle hun iever aanwendende om 9 
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reden te geren tot otter Gente klagen. _ Want men moet weeten / dat in de 
Steden / Daar men ze aenneemt / zy een Opperhoofd hebben / die boo 
hungetrouwheid borg ſtaet. Deeze ſirygt ban ieder man / zoo menig al 
men ee met zich neemt / een Roupie, of omtrent een halve Niksdaelder. 

reren —— 

VEERTIENDE HOOFD-STUK. 

Des Schryvers vertrek van Suratte, Wonderlijke Guigche- 
laaryen van eenige Indiaanfche Landloopers. _Vreem- 
de manier om de Kinderen in Indien over de Rivieren te 
voeren. Wonderlijcke bewaaring van een Banjaanfch 
Kind. Gafthuizen voor zieke en verminkte beeften t A- 
mad-abat. Opmerkelijkegewoonte der Aapen ter zelve 
Plaatfe. Manier van Leeuwen te temmen, Komſt tot 
Agra, &c. 

Ebbende dan alles tot het boortzetten Lan onze reis baerdig gemaelit / Vertrek van 
en behalven onze Dicnaers / GEſſen-hoeders / en dragers der Pallan- Strate. 

kinen , een geleide ban acht - en-tWwintig gewapende mannen aengenomen / 
bertrokſien wp op den zesden dag ban December ban Suratte , en kwamen 
na twee dagen re Baroche, 

Alle het Land /dat tuſſchen deeze twee Steden is / is een Tand ban lioorn / 
banrijs/ ban hirſſe / en ban ſuiker · ried. Eer men te Baroche komt / baart 
men te ſcheep ober een Nivier / Welke na Kambaya loopt / en zich vervol⸗ 
gens inde Golf ban de zelve naam gaet ontlaften. 

Barocheigeen groote Stad / bergezelfchapt van een oude Sterlite / dien 
men verwaerloosd heeft t'onderhouden ; maer fe is ban alietijden zeer ber: 
maard geweeft ter oozſaek ban haer Aibler / welke een bpzondere eigenſchap 
heeft om aldechande Doek wit temaken. Te dezer oo2zaak iS ’er een grooten 
toeloop ban alle de hoeken Des Hijkg ban den Grooten Mogol / daer men't 
gemak van water nieten heeft. Men moet te deezer plaetſe de tol betalen 
gan alle de hoopmanfchappen / Die erinof wit geboerd Worden. Dd’ Eu: 
gelſchen hebbeu 'er een feer fchaonelogie/ bp de welke wp op den dag Lan 
onze genkomſt een zeer Wonderlijk ding zagen. 

Zooals wn’t Opperhoofd waren gaen begroeten / kwamen 'er eenige 
Land-looperg hem bragen / of hp Den 9 Ee wilde acudoen ban iet £ Aak 
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hun ſiunſt te zien; Waer op zijn nieuwsgierigheid hem ja hebbende doen ant: 
Woorden / ſtaken zyeen groot buur aan / waer in zy eentge pſere ketenen 
deeden gloepend worden / ‘tgeen gedaen zijnde wanden zy zich die om het 
blastelichaem/ beinzende een antberdzagelijfte pijn daar Hoog te lijden ; mact 
foo haeſt hadden 5p de ketenen niet weg geworpen / of men Kon niet zien / 
Dat hun vel daer mt minſt door gezengd wag. Verbvbolgens nam een ban 
Hen een klein fluhije houtg / en bzoeg het Opperhoofd / Wat Looy cen 
boom bp daer af gemaekt Wilde hebben / waer op hem Deeze een naam 
noemende / bedekte den Landlooper zich ’t gantfche lichaam met een ka⸗ 
toene laken / en bielop d' aecde neer. Terſtond als bp weer oprees / was 
dit houtje weleeng zoo hoog opgefchooten/ en Wanneer hy de darde mael 
her feifde had gedaen / kuwvamen?er takken met botten uit. Toen hp de 
bierde mael opſtond had de boom al bladeren gekreegen / en na de vijfde 
maclzag mett’er bloeifelaen. Den Pꝛediſtant han de plaets was hiet tes 
genwoordig / en niet dulden konnende / dat Úriftenen zodanige Dingen 
met bermack aenfagen/ ſetrond uit / foo haeft hp gezien had dat deeze lie: 
den uit een drzoog ſtukje houts in minder alg cen half vur een boom ban biet 
of bijf toeten oogt met bladeren en bloeiſel daer aen wiften te maten / dat 
Yp uooit het nachtmaal zoude uitdeelen aen alle de geenen, Die Daar langer 
nableevenftaen kijken. Dit verpliehte het Opperhoofd deeſe ieden meteen 
Kleine hereering telatenbertcehken/ Welke met Brouwen en Kinderen van 
plaets tat plaets reifen / even gelijk de Heidens in Europa doen. 

Megen Den avond betrokken Wp ban Baroche, am ong na Broudra te 
bervoegen. Taaulijkg hadden wp een mijl afgelcat/ of Wp kreegen de 
zelbe Tandloopers in toog / die wp de voorverhaalde Dingen hadden 
zien doen / en wel haaft bonden wp ong bp hen/ Want zn begonden gez 
reedſchap te maken om huntenten op tevegten. Pp beoegen hen ters 
ftand/ of 39 Wel zodanig cen boom wilde maken / zonder zich te bedekken, 
In teeeftfeheenen zp daar niet wel aan te willen ; maar wanneer wp hen 
tien Roupies beloofden / fyzong ereen voor den dag; en hebbende ong ber⸗ 
zocht eentweinigfe met hun aaneen kant ce willen gaan / vermits hp ban al 
ong byhebbende bolk zón konft ntet wilde laten zien / ffak hp een ſtokje ín 
d’ aard / om daar zodanig een boom af te maken / alg tp begeerden 
te hebben, Terſtond daar op ſneed hp zich met een ſcheermes een gat 
onder den okifel / en waſchte met bloed / Dat uit deeze wond liep / 'tgcz 
dagte ſtokje ban alle kanten. CThans zagen wp het zelbe allengskens 
hooger / en eindelhk tat een boonr gelijkt de Loorgaende Worden / na 
dat hy tot bijf berfcheidene retzen zich ter zele plactze gefneeden /_en 
telkeng met het Bloed den ffam ban zijn Boom Wel ter Deeg gewaſſchen 
had. Was verwonderd / Dat ikt D eerfte maal geen bloed aan zijn liz 
chaam gezien had; maat alg tiet nuou nienws na Keelt/ / beſpeürde mk 
ooft niet het minfteteehen daaraf / en zelfs / als hp fijnarm opbefte/ hon 
men níet eens de plaats / Daar de fneeden gegeetven Waren geweeft / kan’ 
overige bel onderscheiden. Wp zou ons noch meer Dingen hebben laten fien; 
maar / vermits de nacht op handen kwam / Kon men hem daar wia toe 
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engen / om wat oo2zaak kan ík niet weeten / hoewel wp hem gelde gez 
naeg booden ; alleenljk zeid hp ons/ Dar fpbp.nacht ſich met Deeze dingen 
niet en bemoeiden. | 
Wp berlieten dan deeze Tandloopers / en onze weg bervolgende / wa⸗ 

men wp ap den tiende ban de voorꝛnoemde maand te Broudra, geen eert 
groote Stadig / {neen goede landsdouwe gelegen / en Daar een ſterken 
handel in doelt gedreven word. 

Pijf dagen daar nakwamen Wp t° Amat-abat, een Her grootſte Steden 
ban indien, Daar een geer grooten koopbandelin zijdbene ſtoffen / goudene 
en zilbere Caphten / Salpeter/ Buiker/ en meer andere waren/ gedaan 
word. Wier plachteen Pagode te zijn / welhe de Mahometamen in beſit⸗ 
ting genomen hebben / om Daar cen Mogsquee van te maken. Eer men 
daar intreed / gaat men door Deie groote hoben of plaatſen / bebloerd mee 
marmet-fteenen / enmet Balderijen omringd. In den Darden bof mag 
meu de voet niet zetten / zonderde ſchoenen uit teſtreklien. t Binncutt 
ban de Mosquee is op fijn Iozaiſch vercierd / zyunde t meefte gedeelte ban 
agaten van verſe hetdene koleuren / Welke men int het gebergte ban Kanr- 
bayatreht/ 't geen hier maar twee dag· reizen van daan is. Men ſiet 'er 
verſcheidene Bzaf-feden han oude Afgodiſche Honingen / Welke gelijk ſoo 
teel kleine kapelletjes op zyn IMozaiſeh zjn / met lileine marmere pilaven/ 
die een klein gewelf / Daar het Graf mee overdekt ig / onderfteunen. 
ande Nooꝛd· weſt zijde Ban Amar-abar loopt cer lein Awiertje / ‘tgeen 

ín deregen-tijB / Welke ín Indien Drie of bier maanden duurd / zeer wijd en 
ſnelword / en alte jaren groote Schade doer. Ban gelijken gaat bet met 
alte de Bibferen ban Indien ; en wanneer deregenen ophouden / moet mert 
gemeeniijk noch wel fes weeken of twee maanden wagten / eer men door die 
ban Amad-abat, terplaetfe Daer geen beg is kan waden. Aen heeft'er 
wel twee of Driefchuiten ; maermenkan?er fichbp na ntet van dienen / alg 
wanneer het water zoo geweldig fnel niet meer en loopt / en felfe Dau is men 
noch lange tjd met het oberzetten bezig. De Boeren maken daer zoo beel 
ftankg niet ban / en gebruiken / om band'eene getver tat Den ander te ka: 

Broudra, 

Amad-abat, 

Vreemde 
manier om 
de kinderen 

men/ niet anders als het bel ban een bok / ’t geen ſy met Wind bullen / en in ingien o- 
Dat fm ſich tuſſchen de borſt en de buiſt baftbinden. Aldus ſwemmen alle de ver de rivie- 
flegte luiden / zoo wel mannen alg vrzouwen / aber deeze rivier; maer noch rohe 
bzeemmder is de manier / opde welke fp hun kinderen Baer over hoeren. Zp 
neemen een vande aerde pot / daer een mond ban omtrent bier vingeren hoog 
aan is / boben de welke men deg kinds hoofd (Want in deeze potten zetten 
33e) hanstenuitffeehen. De Pader of Moeder ſwemt achter Deeze not / 
en floot ze al fmemmende zoo tang hoogt / tot ſeaan den oeber gevacht ig. 
Dit doet mp aen een faeft gedenken / Welkemp tan oog-getuigen t° Amad- 
abar berhaald/ en Died t° aanmerkelijkts om hier geen plaets tehebben. 

Zelter Boer en zijn Beoutw fwommen op zodanig cen wijs over derivier / 
als ik hier boben gezegt heb en hadden een Kind ban twee jaren Meen pot 
boor zich/ ’ geen zp alfwemmende voort douwden. Ometrent tut miv: 
Den Man De Aubier gelromen zijnde / —— zu daer geljſteen kleine 
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bank / daat een groote dikke boom by lag / twelfte’t water met zich had ge: 
fleept. De Bader (fiet de pot / Laar het hind is was / daer tegen aen / om: 
een Wweinigjeteruften. Gelijk dit nu zonder gerugt niet gefchieden konde / 
ſprong 'er een flang uit de wortels van den boom / Welketen halve boben ’t 
Waterdzeeben / indepot. d' Ouders over dit ongebal bau fchzik zoo gez 
weldig ingenomen zijnde / Dat 3e hun zinnen geen meefter waren / lieten De 
pot dryven / welke de Rivier weg boerde / terwijl zp al onbetweegelijk aen 
De baet Han De boom Bleeven ffaen. Omtrent twee mijlen laeger Wafchten 
zich een Benjaen met zijn Douw en een Klein kind / om vervolgens te gaen 

_eeten. Weeze zagen de pat van berte op het water kamen aendzijven / en 
Wonderlij- % hoofd ban een ſund ten halven boven de mand uitſteeken. Den Benfacn 
sepewarins ſteide zich terſtond in flaat om het kind te helpen / en ’er bpgekomenzhnde/ 
kind, ftret Ghp’tnadenoeber. De Bzouw / ban haer Bind gebolgd / ging ſtraks 

daat natoe / om ’tonnozele wigt uitde pot te krijgen ; maar zy had'er 300 
haaſt baar hand niet toe uitgeſtoolien / of De flang/ Die Dit kind gantſch 
geen leed gedaan had / fprong’er uit / en zich om des andere kinds iichaem 
weingende / tgeen nebens sijn Moeder ſtont / ſtali hp’ in den Galg / zulks 
dat het ineen oogenblik ftiecf, Dit zoa ongemeen geval berbaagde deeze 
arme luiden zoo geweldig niet / bat het hen niet gelooven deed / Dat het gez 
fchted was doop een heimelijke Schikking ban bun God / die hen hun eigene 
Kind afgenomen had om hen weer een ander te geeben 5 Inboegen Dat zp in 
een oogenblik hier zeer wel ober getrooft waren. Eenige tijd daar na t ge⸗ 
richt ban Deeze wonderlijke zaak ter ooren ban deneerften Boer gekomen 
zijude/ ging ha naden andertoe/ ombhemtezeggen/ hoe 't gegaan was / 
en hem zijn kind weer af t'eiſſchen / ’t geen een groot gefchil onder decze twee 
Deed ontftaan / betweerende den tweeden Genjaan/ dat het kind Hem toe: 
beoogde / en dat zijn Bod het hem gegeeben had / ín de plaats bant geen/ 
Dat Doop den flang was omgebzagt. Omkoctegaan, de partijen kwa: 
men eindelijkk beo2 den Woning / welke bebal / dat het kind weer aanzijn 
Dader ter Gand zoude gefteld worden. 
De Banjanen hebben een groote eerbiedigheid boo? d° Apen; zelfs Loe: 

——— den sper in eenige Pagoden / wellien zp gaan aanbidden. tꝰ Amad-abat 
3z3in drie hutzen / Die vaa: Gaſthuiſen dienen / inzonderheid voor Koejen en 
te beeften Oſſen / Apen / en andere zieke en beeminkte dieren / eu men beengt daar 
Amad-⸗ alfedegeenen/ Welke men kan binden / om 5'’erte baeden. Een byzonde⸗ 
ah ce opmerking verdiend dit / dat feder dingsdag en bzijdag alle De Apen uit 

de nabuucfchag ban A mat-abat dao? hun eigene ingeebing gezamentiijk zich _ 
nade Stad berhoegen / en aldaar op de huizen klauteren / Welke teder eert 
Klein platje hebben / daar men geduurende de groote herten op gaat flapen, 
Men miſt niet Deeze twee dagen op de gedagte platſes eenige vijg / hitſſe / 
zuiker-vied/ zoo 't in detijdis / en andere diergelyke eet-waren/ te bren: 

Ogmerke- Ben; tant zoo DP Apen bp geval hun gewoonelijke voorraad Daar niet en 
lijke ge- Wonden’, zouden zy de tigchelen of pannen / daar't overige der huizen mee 
woonte der Bedekt ig / altemaal aan ſtuklen bzeeken / en cen groot geweld aanregten. 
pope gier flaat ookop te merken/ Dard’ Apen nooit eeten / 'tgeen ze alvoorens 
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niet wel gerooken hebben / en dat ze / eet zefets nuttigen / boor Ben tocho: 
menden honger zogen / en ten deezen einde beide hun kakken zoa bol prop⸗ 
pen/ als't hen mogelijk is. « 
Pa dat wp ons twee dagen t° Amad-abat uitgeruft hadden / bertrokken 

pr ban daar op den 17 December / en kwamen op den 2 1 te Chitpour, „ 
Chitpour is cen vedeliflt-goede Stad / alzoo genaamd tet oozzaatt han Chicpoer: 

Ben grooten handel, Welkedaar gedzeeben Wozd in Die gefchilderde doeken / Die men Chiffen heet. Bier of bf honderd treeden ten zuiden ban deeze 
Stad loopt een Klein Nibiertje welkers water zeer goed ig. 
ven buiten deeze Stad/ midden tn een groote Llakte/ zagen wp een 

breemde manier ban Teeuwen te temmen / t Weil aldug toeging. FPen 
bind de leeuwen twaalf treeden van malkandet / met D achterste beenen aan ‚ Mavier van 
een tatu / t geen met beide D' einden aan twee Die ftafien baft 18 / die op IEEE te 
een rechte linie wel diep in d' aarde zijn gebeftigd. Jeder van deeze leeuwen 
beeft cen touw om den hals / 't welk De Meeſters Det zelber in De hand hou⸗ 
Den. Hecht tegen ober 't eerſte touw wozd insgelijks op een gelijke linie cen 
andere Koo2t gefpannen/ Dieeven zoo breed is alg De plaat, Welke de leeu- 
wen beflaan. Tuſſchen bede laat men een wijdte van omtrent vijftien of 
seftien treeden. Het touw nu/ Daar de leeuwen met d' achterfte Pooten 
aen vaft zjn gemaakt / hangt zoo los / dat ze bp na met De voorſte pooten 
tot aen het andere touw konnen fpringen / Daer de geenen / die hen tergen 
en met ſteentjes Werpen / met Get lichaem ober gaen leggen. Als nu den gez 
tergden leeuw uit al zijn kracht na dit touw toe gefpeongen ig / rukt hem 
Den Meeſter / met het rouw dat hem aanden hals, baft gemaakt ig / t'elz 
Kens weerterug. Op deeze manier gewennen zr ze allengshens hun ver⸗ 
woedheid af teleggen / en met de menfchen te verkeeren / zander hen te bez 
leedigen; Wáar toemen ong zeide Dat men gemeent ijk Lijf of ze8 maanden 
ban nooden had. 

Diet Dagen nadat wy ban de gedagte plaats bertrokken waren / vonden Pargaat: 
wn ons te Bargant, Daar meneen zekere tol aan den Raya of Prins betalen 
moets en op den zo ban de voornoemde maand kwamen Wte Chalaour, 

Chalaourigcen oude Stad/ opeen berg gelegen: / omringd met muuren/ Chalaour⸗ 
en bameen zeer ongemakkelghen toegang. Eerthds was heteen zeer ſter⸗ 
ke plaats ; maar door detijd 13e Dep wat berbailen. Boven opden Berg 
ig een fraande water / hoedantg een men ook beneden ziet / tuffchen 't welks 
ende boet deg bergs de weg is om nade Stad te gaan. 5 

Vervolgens kwamen wp opden 6 Januarn des Jaars 1676 te Mirda, — 
een groote Stad/ maar zeer kwalijk gebouwd; en op den 17 han de felbe : 
maand re Banjana, cen Stad / daard’ Indigo die rond is / plat gemaakt Banjana: 
word; t welk hier een vedelijken haudel veroozzaakt. 
wee dagen daar na zagen Wp ong te Vittapour, cen ſeer oude Stad / Vittapeur, 

daat heel wollene tapten gemaakt: worden; en op Den een-en-twincigfte 
kwamen wp t' Agra, alwaar wp onze Geleiders / Welke wp ban Suratte 
mede genomen hadden / oorlof gaven / alzoo wy van voorneemen waren 
eenigetijd t Agra te berblijben/ en dat men zich inggelijks daar ban Dierge: 
Wjkelieden wel hoozzien kan, Kk 3 VYE- 

Agra, 
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Beléhrijving van Agra. — der getand Prag- 
tige Graf-fteden. Gewoonte der:Indiaanfche ‘Afgodifche 
Vrouwen van zich met de Lichamen hunner afgeftor- 
vene Mannen te verbranden. Vreemd gevoelen der Af- 
goden-dienaers raakende de zielen der menſchen na de 
dood, &c, 

Be efchrijving 39 dr edn zandige Vandgdontse/ ze geert Daar boude samet wie 
an Agra. Iſtekende fette bevaorzaakt: * t Asde geootfie Stad vandndien, en 

iter hoormaalg de Zetel-plants gewmeeft ver Honingen. · De huizen der 
Grooten zyn ſchoon en wel geboutwd ; maardie der gemeene Lieden hebben 
mietg fraaps / niet meet als inalle d’ andere Steden han Indien, …Zpftaan 
fog ban malkander af / en zijn rondom met hooge muuren omringd / uit 
vzees Dat hun D2ouwen. gezien machten Wozden 5 invoegen dar men bier 
uit wel afmeeten kan / Dat: alle derze Steden niets ſiermng hebben / gelijk 
onzeGueopifche Steden. 
Alles dat et derhalven aanmerkelijkis £ Apra: ië/ debet Paleis des Woz 

r ings / benebeng eenige ſchoone Graf· ſteden / zoo in als omtrent de Stad. 
it Baleis is eengroot gebaerte met een dubbelde muur omringd / op de 

welle men eenige kleine huisjes gebouwd heeft boorertelijke Officiers van 
het Hof. De Kivier Gemene looyt?erbnoz bp; doch niet zoo dicht / of 
tuffchend’ witeefte muur orde ihier is ⸗· een groote plaats / Daar den Ko⸗ 

vege-plaats ning zyn Elephanten doet vegten. AlRen heeft deeze plaats expres bp het 
derblephan- water gekoozen / om dat den Elephant owelfie:d’ obectwinning behouden 
ten, beeft / ineen onuitſpreekelyke vazernp zijnde / men henrin leng niet weer 

_ tot bedaren zoude konwen bzengen./ 300 men hem niet in De Myvier Dzeef / 
waar toemen deezeloarbeidgebamkt, Men bind aanbet-einde ban cen 
Balve-piekeenige buucwerken / die een groote lag ban: ſech geeben / welke 
men ín De brand ſteekt / om hem t water toe te jagen / daar Hy niet zoo 

haaſt twee of dzie boeten dien mis / vof hu begint teoftondte bedaren. 
Pragtige Mat de Dꝛaf ſteden belanad/ welke men omtrent Agrazijn/ men ziet 

Graf — er zeer ſchoonen / en ineen groot getal; want daar is bp na niet een Pnt: 
mande ban des Ronings Haram of Piouvwen hus/ died eer⸗·zucht niet en 
heeft van ſieh een pꝛagtige Grafe ſtede ce doen opeegten; waar van dit vol⸗ 
gonne voomaamste oorzaan (8: — — — 
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derd hebben / zouden ze gaarne na Mecha willen trekken / om aldaar aan 
bet Bzaf van Mahomet aanztenlijke gefchenken op t’ offeren / maar den 
Groten Mogol, die nieten begeerddat het geld uit fijn land gaat / fraat hen 
feer zelden ’t berlof toe ban decze bedevaart te doen ; en aldus met Bun rk: 
donimen niet weetende uit ve vegten/ befteeden 31 t grootſte gedeelte Daar 
—* aan deeze Grafe ſteden / om eenige geheugenis van hun: naam nate 
aten. it SANI u 
Danalle de Braf- Steden / welhemen t° Agraziet/ is die de Gemalins 

van Cha-gehan de peagtigfte. Pp deed ze expreſſelyſ Dicht bp den Taima- 
kan maken / Daar alie de Peeemdelugen aankomen / op dat cen ieder ze 
sien / en zich over des zelfs Geerlsjhheid zoude verwonderen. Deezen Taf:- 
makan is een grooten Bazar beftaande wr zes hoben / altemraal-metgaldez 
rpen omefngd/ onder de weliten kamers tot woon· plaatſen der Rooplieden 
geftigtzijn. °t@2af van deeze Begum of Koninginne-Sulrana ig ten often 
vande Stadlangs de mvier / in een groote met muuren beflootene plaats / 
welke in parlien / gelijk alg een tum / verdeeld is / doch met dit onderfcheid / 
Bat / tec plaatfe daar wir zand leggen/ men niet anders alg witte en ſwarte 
matmer-fteen zier. In deeze plaats treed men door een groot postaal / 
waar na men terſtond aan de flin kechandeen ſchoone galderp ziet / na de 
zijde ban Mecha gelegen / daar deie of bier niſſen in zyn / in De welken de 
Mouftizich op de gewoonlijke vuren komt vervoegen om’ vgebed te doen. 
Een weinigje verder alg het midden Lande plaats, na de zijde des Waters / 
siet meu Drie platte farmen «boven. malkander opgeregt/ met Bier toorns 
aan de bier hoeken vanieder / en dDetrap vanbinnen in/ omter uure def 
gebeds teroepen Bovenop ſtaat een zeer peagtige dom / die ban binnen 
en van buiten met wit matmer befiteed ig: Onder Deezen Bom ziet men 
een ledige, Beaf-ftede; Want de Begum: ig: begraven onder. een: gewelfſel/ 
geen onderd'eerfte platte formed. De zelbe veranderingen / Die bier 
onder ín deeze onderaardfche plaats gedaan Worden/ Worden ook boben 
random het Graf gedaan; Want van cijd tot tijd veranderd men ban tapij⸗ 
ten/ kandelaars / en andere D'ergelijke Sieraden / en altijd heeft men 
daar eenige Moullahs omte bidden, Met dit werk heeft men twee-en- 
twintig jaren tocgebzagt / -Gaeweier: geftadig twintig duizend mannen 
aan arbetdden. 
Cha-Gehan had fijn Gzaf-ftede aan d'andere zijde des Aiviers begonnert 

temaken ; maarden oorlog / Dien hp net fijn Zoonen kreeg / berbzak zijn 
vooꝛneemen / en Aureng-zeb, Die tegenwoordig op Den Croon zit / heeft 
fich niet beel bekommerd met de zelve te laten bolerndigen, Een Ontmaus 
de / Die’t gebied ober twee Duizend krygsſinechten heeft / 18 gefteld tot de 
Wachter / zoo mel ban de Gzaf-ffede deg Begums , als var den Taſimakan, 
daar de zele by legt, 

Wat de Braf-fteden der Ontmanden belangd / Die hebben maar een 
platte foꝛme / met bier kleine kamert jeg aan de biet hoeken 
Wanneer ment’ Ara komt ban de kant ban Dehly, Lind men cen qraos 

ten Bazar, bj de welke eert tuin ſtaat Daarden Koning Gehan-Guir Me 
Jet 
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Bee Lan Cha-Gehan begraven legt. Bovent portaal van deezen tuin Siet 
men ſyn Graf gefchilberd / bedekt met een graot ſwart kleed / met bevfeietz — 

dene toortſen ban wit was / en twee Pater Jeſuieten aan de twee einden 
Men verwonderd ſich geweldig over dat Cha-Gehan, tegen’t gebrum der 
Mahometanen / welke de beelden tin cen geuwel hebben / deeze ſchildern 
daar geleeden heeft; maer de berftandigften gelooven / Dat zulks geſchied 
is ten inſigte dat den Honing fijn Bader en bp eenige beginselen ban de 
1Dig-en Starte-konft ban de Jeſuteten geleerd hadden. Maar hp had 
De zelbe inwilliging ineen andere gelegentheid niet Boo? Gen; want scher 
dag een zieken Armenier gaande bezoeken / Daar hy feer beel ban hield / en 
Dien Gp mer feer aanfienlijke bedieningen vereerd had / en De Gefwmeten / 
welker huig dicht bpdatban den gedachten Armenier fond / ter zelve tijd 
Bun klokt doende lupen / Waar Han’t geluid den Woning geweldig migs 
haagde/ bermitg hp wel voorzag dat het den Zieke berbeelen zoude bez 
bal hp meteen gram gemoed / Dat men de klok ban daar nemen / en aart 
den hals ban fijn Elephant zoude hangen; ’tgeen-ban (randen aan Lol: 
bracht wierd. Gentge dagen Daar na den Honing fijn Elephant met deeze 
klolk/ Die alber groot was / aanden Gals ziende gaan / geloofde hp Dat 
een 300 ſwaar gewigt hem zoude kannen bederven / en Deed ze der halven 
ter plaatfe beengen / Daer menzetegenweordig noch ziet. | 

Ziet Daar boor foo beel de Stad Agra en haar Gzaf⸗ ſteden betreft; n fal - 
nu een zaak gaan verhalen / welke gebeurde terwijl wp ans verblyf aldaar 
hielden / en Daer ik oog- getuige ban geweeſt ben. Á 

t Is noch een oude gewoonte onder D' Afgoden-Dienaats bau Indien, 
À std dat / den Man komende tefterben/ De Weduwe nooit hertrouwen kan; 
bie Afgodi- inboegen Dat/ 300 haaft den Man overleedenis / He Prouw aan een kant 
fche Vrou- gaat am hem te beweenen. „Genige dagen daat nafcheerd men haar’t haft 
abe ne af / wanneer fp zich te gelk ontbloot ban-alle de ſieraden / daar zy haar 
Aeamen lichaam mede placht op tegronken / neemende de bzaſeletten ban haar arz 
hunreraf- menenBeenen/ wellte den Man / haartrouwende/ daar aan had gedaan? 
——— tot teeken Dat fp onder hem geſteld / en aan hem gebonden was / cn fp blijft 
bna. bef oberige ban haat leben in haar huig / zonder daar meet als de minie 

labin geagt te zijn / in -plaatg Dat ſg ſich voor heen Daar meefteres zage 

Deeze vampsalige ſtaats berandering doet hen ’tlecven baten / en fp willen 
fich lieber levendig met hun overledene Mannén laten verbranden / als’t 
overige ban hun dagen tot een fmaad bau al de wereld telecben, Doeg 
Biecbp:/ dat hun Braminen of Peieſters hen hoonen doen / dat/ aldug „met hun Mannen ſtervende / ſy teer met De zelven in een ander gedeelte 
deg wereld met grooter eer en geneugte zullen Leven / en dat hun Bod Ram, 
eer ſy in ’t buur Den geeft geben / hen wonderlijke dingen fal- openbaren. 
Ziet daar De twee beweeg-redenen/ welke deeze rampzaligen doen befluis 
ten tat ſich met de lichamen van hun Mannen te boen berbzanden, | 
Saat men moet opmerken / Dat een Prouw zich met het Lichaam ban 

haat Man niet berbranden kan / zander Daar berlof sap te Gebben ban den 
Gouverneur Der plaatſe daar zp haar woonplaats heeft / en deeze Gou: 

bets , 

oan eh llen, 
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berneuren / Welfte FPabhametanen zijn / en die deeze verbloekte gewoonte 
ban zich zelven om hals tebzengen ineen gruwelbebben / ffaan / zonder 
met geld daar toe gekogt te zijn / hen zulks niet ligtelijktoe, en anderen 
zijner niet alg De Dzauwen / dre Weduwen zonder kinderen blijven / welken 
men verwhten kan geen liefde voo: hun Mannen gehad te hebben / indien ze 
níet moedig genoeg en zijn om zich met De zelven / na hun dood te berbzans 
Den / en welken dit gebekt ban moed / zoolang zp leeven / boor een teehen 
ban ſchande verſtreßken kan / Die dit beelof konnen berhrijgen; want / wat 
de weduwen aangaat die kinderen Hebben / deeze mogen zich geenfints met 

de lichamen hunner afgeftógbene TPannen berbzanden ; en berre ban dat de 
gewoonte hen daat toe berbinden zoude / Wozd het hen wel uitdrukkelijk gez 
booden in tleeben te blijben/ om zorg voerd’ opboeding hunner kinderen te 
dragen. Degeenen / Welken De Gouverneurs geenfing willen toelaten / 
zich te gaan verbranden / beengen’t overige ban hun leven door mm groote 
boetbaerdigheden / en in Werken ban barmbertigheid te doen ; nraarde 
zulken zijn gemeenlijk atme of geringe lieden ; Want anderfing ziende 
kwanfuis / dat alle De vermaningen / Die ſpy aan deeze doo hun eigene 
Prienden en dooz de Bram: nen tot zich te berbzanden opgeftookte zouten 
konnen doen/ nictgen vermogen op het hetbloekte befluit/ ’t geen zy gez 
nomen hebben ban op een zoo wreede manier te fterben/ en Dat ten anderen 
hun Beheimfeheijderg hen cen teeken doen Bat men hen de handen gezalft 
beeft / ffaen fp heu cíndelijk roe tedoen / ’t geen ſy willen / ’t welk gemeen: 
lijk met Deeze woorden gefchieb / dat ze voor den duivel zullen loopen. 
Niettemin bind men ‘ec wel onder Deeze Gouberneurs / die godbzugtigee 
en foo geldgierig niet en zijn / welke het geenfintg willen toeftaen. 
Zoe haeft Dit berlof verſtregen is / begint alle hun muzijk zich te Taas 

ten hooren / en gaan fp op het geluit ban trommels / fluiten / en andere 
Biergelijke inftrumenten/ na het huig ban den overledene / van waar fp het 
lichaam bergefelfehappen tot op den oever vaneen rivier of ſtaande water / 
Daar't berbzandfalwozden. Thans komen alle de Jagen en Brienden 
ban de Weduwe / welke met haet Man wilfterben/ haar geluk wenfchen 
metde gelukzaligheid / Dien fp in d'andere wereld gaat befieten. Cot deſe 

_geutwelijke plegtrgheid komt fp opgetooid/ gelijk op haer Bzuiloftg-dag / 
en men geleid haer alg ín zegen-praal ter plaatfe/ Daet fjr verbrand zal wor⸗ 
Den. Inmiddels maken de boben-genoemde inſtrumenten ecn Groot gez 
fchal/ waar toe ook.niet weinig helpen de ſtemmen der brouwen / die haar 
bolgen/ en Die liedt feng ter eere ban Deeze vampzaligefingen. De Brami- 
nen, welfie haar bergezelfchappen/ bermanen Baar onderwijl tot hloehz 
moedigheid; én beele ban onze Europeërg gelooven / dat / om baarde 
heeze deg doods te beneemen / Waat van den menſch ban nature cen af⸗ 
Schaik beeft / fp haar eenige drank ingeven / Welke haar de finnen ontroerd / 
en haar alle angften ſchain beneemd / dien Deeze toeftel en boorbereidſelen 
zouden konnen beroozzaken; Want de Pziefters hebben hun belang daat 
bp/ dat deeze rampzalige brouwen fich aldus om den hals gaan zengen ; 
bermitg alle de brazeletten / welde fp 300 a d' armen alg aan De — 

ebs 
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Gebben / mitggaders hun Oorſieraden en hun vingen hen / na bat He Brous 
wen berbzand zijn / ban rechts wegetoe komen. Volgens den ftaat en 
rijkdom Deezer berblinde menfchen / zijn deeze Brazeletten / deeze Ooz · ſie⸗ 
raden / en Deeze cingen/ ban groote of Kleine waardp ; Want daar ze de 
rijken ban gouden zilber hebben / zijn Die der arme lieden ban koper of tin ; 
maar juweelen braagen ze niet / wanneer 3e fich gaan berbzanden. 
ade berfcheidentheid der plaatfen ban Indien Wozden deeze Prouwen 

op Driederhande manieren berbzand; Doch dewijl andere Keizigers gewag 
ban d'andere twee manieren gemaakt hebben / zal ikt alleentjk ban die 
Beene (zoeken, Daatik / gelk ik hier boorgefeat heb / oog-getuige van 
ge eel en. ! el Merke 

Zekere Bꝛouw Gerlof tot fich te becbzanden gekreegen hebbende / wierd 
met een ſoodanig een toeftel / als hier bobengezegrig/ tot omtrent een half 
vierdendeel mijlg buiten de Stad aan Den oeber des Niviers gebꝛagt. Hier 
ftandeen klein hutje opgeregt ban elf of twaalf boeten in't vierkant /'t geen 
gemaakt was ban ried en ban aldechande Klein hout / tuffchen welkers 
boegen Giet en Daer potten met olp / en andere brandende ffoffen geplaatst 
Waren / omtefpoediger alle& Doo? De blam te doen berflinden, Andie 
hutje ſtapte de Bꝛouw met een blymoedig gelaat / bergezelfchapt ban den 
oudtfte Der Braminen, Die haar / nadat {pop d’ aarde was gaen nederſit⸗ 

‚ ten/ aaneen pilaer/ Welke blak in't midden ſtond / en Daer iets gelijk cen 
hoofd-peuluw ban hout aan gemaakt was / om met Get hoofd opte konz 
nen leunen / met de rug welſthf aft band / op Datfn/ de hette van de 
blam geboelende/ daar niet uiten zoudeloppen. _ Cerwijl fp ín deeze gez 
‘ftalte zat / / Knaauwende geſtadig haar betel / plaatfte den Bramin ’t lichaam 
ban haar Man dwars ober haar ſchoot. Omtrent een half uur had fp in 
Deezen taat gezeten / Wanneer den gedachten Bramin uit de hut kwam / 
en fp met luider ſtemme riep / Dat men ’er De brand inzoudefteeken. ers 
ftond zag men de hut van alle kanten ín de vlam / Die fia hemel-hoog ber: 
hefte door het inwerpen / ’tgeen haer Magen en Beienden deeden ban ver⸗ 
fcheidene potten met olp ; °t welk met fulk een geweldig gevraag gefchiedde/ _ 
Dat men ’t naeuwelyks zoude hebben konnen hoozen Donderen / k laat 
taan Dat men’ ſchreeuwen of kermen ban Heeze elendige zout zoude gez 
hoo2d hebben. Na dat de lichamen aldug tot affche verbrand waren / 
— De Braminen, "tgeen hen / gelijk gezegt is / van rechts wege toes 
omt / te weeten / De Brazeletten / Oog-fiecaden/ en Bingen / welke de 

Pꝛouw boo, haar dood had aangehad. 
wreemd ge-_ Geweldig veeemdis ook het gevoelen / ’t geen deeze Afgodendienaars 

woelen der Gebben rakende de zielen ber menfchenna De daod. Zp gelooben/ dat de 
gele stelen uit der menfchen lichamen ber huizende / aen Bod aangeboden woz⸗ 

dienaars Den/ welke volgens ’tleeben/ dat ze geleid hebben/ hen lichamen aan: 
zielen der Wft om te bewoonen ; inbaegen Dat een zelbe perſoon meer maten in De 
— wereld herbooren word. Zoo nu eenig menfcheen kwaad leeben geboerd / 
e aood. en tot alle ongeregeldheden geneigd Geeft geweeſt / ſtuurd God / zeggen ſy / 

ſyn ziel ín het lichaem ban eenig buil beeſt / gelijk ineen ezel / een hond / 
een 
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een kat / en zoa boort / om ir deeze verſmadelijke gebangeniſſen Boete ban 
fijnmigtaden tedoen. De zielen / Die ín De lichamen ban koejen aber: 
gaan/ gelooven ſy gelukkig te zijn / om dat fp deefe Dieven gelij een zeker 
flag van Godheid houden / en tig genoeg / zeggen fn / Wanneer een menfch 
tet 45 hoefe ſtaert in de hand ſterft / am hein gelukzalig ín ’t ander leeben 
temaken. À 

Gelijk fp deeze overgang of verhuiſing det redelijke zielen ín De lichamen 
ban ontedelijke Dieten baftelpk gelooven / hebben fp een afſchrik ban eenig 
Dier / hoedanig het ookzp/ te dooden/ uit vrzees ban fchuldigte zijn aen 
de dood ban iemand Gunner Jagen of Vrienden / die ín zoodanig een li⸗ 
chaem boete doet. n ä ï 
Zoo eert menſch / geduurende fijn leeben / deugdelijke daden heeft gez 

daen / gelijk bedebaerten en aelmoeffen / houden fp/ dat fijn ziel in het lie 
chaem ban eenig magtig Raja of ander rijk perſoon obergaet / Die de geneug⸗ 
te des lebens genieten gelijk een vergelding Det goede werken / Welke fp m 
andere lichamen gedaan hebben. 
Men bind ‘er ook onder hen / Die dwaes genoeg zijn / om hun fchatten 

bp hun leeben te begraaben / gelijk meeft alle de rijken des Koningrijks ban 
Azen doen/ teneinde fp / hun ziel na hun Dood komende ober te gaen ín 
bet lichaem ban een bedelaer of ander arm menfch / hun toeblugt konnen 
nemen Cot het geld of de goederen / welke ſn begraven hebben/ om fich in 
dusdanig een gebaluit de nood te tedden. Dit fd’ oorzaek Wwaerom 
’er foo heel goudg en zoo beel Juweelen ín Indien begraven zijn ; en fp- 
5 — geweldig arm weezen / zoo ze niet iets onder d' gerde verbozgen 
ebben. 

Liz ZE S- 
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ZESTIENDE HOOFD-STUK. 

Des Schrijvers vertrek van Agra. Vreemde daad van een 
Elephanc. Krijgsliſt van den Veldoverfte Aft-kan omde 
Fortres van Dultabat onder de magt van den Grooten Mo- 
golte brengen. Begraaf-plaats van Aureng-zebs eerftc 
Gemaalin. Befchrijving van Golkonda, Maniere van 
‘Regrts-pleeging der Koningen van Golkonda, Menigte 
van gemeene Vrouwenof Hoeren „ &c, | 

Vertrek van A Hat wp zeftien dagen t’ Agra. ong. berblijf gehouden / en weer een 
Agra. nieuwe geleide ban gewapende lieden aengenomen hadden / bertrokiz 

9* wp En baar opden zevende Febzuarn / en Kwamen 4 dagen daer na 
teGoualeor. 

Goualeot. Goualeor is een groote Stab/ maar kwalijk gebouwd/ gelijk d andez 
te Indiaanfche Steden. Zpiggelegenlangg een berg / Welke fp ten wes 
ften heeft / en die na boben toe met muuten en toozeng omringd ig. Fn 
Deefen omting zijn eenige (taande Waters / Welke de regenen maken / cn 
’ geen bier gezaaid word is genoeg om de bezetting te Hoeden /’t welk Doet / 
bat deeze plaats Loor een der beften bau Indien gehouden Wo2d. Op't 
hangen ban deezen berg / aan De HMoord-weftzijde/ Deed Cha-Gehan een 
Tuſt-huis bouwen/ van waar men de gantfche Stad kaun oLerfien/ en’ 
geen boozeen Jroztreg of Sterkte zou konnen verſtrekken. Beneden dit 
buig ztet men berfcheidene Weelden verheven in den vorg gehouwen / Welke _ 
altemaal de gedaante ban duivels hebben. Onder anderen ig er een ban 
een ongemeene grootte. af 

Sedert dat de Mahometaanſche Koningen fich meeſters ban deeze Lane 
den gemaakt hebben / is dit Luft-huigof deeze Sterkte ban Goualcor de 
plaat8/ werwaarts fp de Prinſen en Groote Meeren ſtuuren / Wanneer fp 
fich ban hun perfoonen verzekeren witten. _Cha-Gehan doo, lift op den 
Troon geklommen zijnde / deed alle De Prinſen en groote Weeren / Welke 
he geloofde hem hinderlijk te konnen weezen / by de kop grjpen / en na _ 
Goualeor boeren ; maar hp liet hen altemael leeben / en d' inkomſten hun⸗ 
ger goederen genieten. Boch Aureng-zeb fijn Zoon leefd’er gantfch anz 
Derg mee; Want wanneer hpeenig groot Weer derwaarts ſtuurd / Doet hy 
Gem na negen of tien Dagen vergeeben; Waerinbpfich aldug draegt / 4. 

ein 
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einde het bolft niet zeggen foude/ dat hy een bloeddorſtig Honing is / welke 
naam hem ongetwyfeld na (oude gaan ; indien hp alle de geenen / Welke hp 
—* heeft doen ſterven baoz d'oogen ban een ieder om hals had doen 
zengen. 
Pan Goualeor , daar kp bernachten / deg anderen daags beetrakken naacr. 

zijnde / kwamen wp opden 14 ban de boornoemde maand te Nader , een, 
toote Stad/ gelegen op’t hangen baneen Berg/ boben opde welke een 
oo2t ban een Sterkte ftaat/ die gelijk alg aokk De gantfche berg / met muu: 
ten omringd is. ì 

_ @p den 17 kwamen wp te Kollazar, een Klein Sedetje welkers In: kouazar. 
woonders altemaal Afgadendienaars zijn. — Zooals wp Baar binnen fton: 
den tetreeden / kwamen 'er acht groote Stukken Granong aan / Waar ban 
teder door twintig Often beoztgetrokken wierd. Achter aan ging een 
groote en ſterke Elephant / die / Wanneer d' Oſſen eenige ongelijke weg 
ontmoeten / daar ze niet wel voort konden / met zijn nuit de lukken voort: 
ftiet. Buiten de Stad/ langs de groote weg / ziet men cen menigte ban 
ſware boomen / Mengues genoemd / en op berfcheidene plaatfen / dicht 
bp deeze boomen / eenige kleine Pagoden , welkke feder hun Afgod Loot de 
Deur hadden ffaan. Den Elephant boor bpeendeezer Pagoden gaande, vréeemde 
daar wp Dicht bp ſtonden om deeze Artillerp te zien paſſeren / green den Af⸗ de ad vaneen 
god / Die daar vboor flond / welke amtrent bijf boet hoog was / ín fijn fnuie, * spaar 
en wierp hem zoo ver enſoo hoog / Dathpin Lier lukken brali. Pervol⸗ 
gens floeg hp’er nocheen / die boog een andere Pagode fand / midden door. 
Eenigen geloofden / Darden geen / Die hem beftiecde / hem daar op afge: 
rigt / en hem een teeken Gad gedaan; maar ík kon zulkg niet bemerken / 
hoewel de nieuwigheid ban de zaak mp geftadig d'oogen op het beeft gebe: 
ſtigd had doen houden. Ondertuſſchen zagen De Banjaanen dit miet cert 
kwaad oog aan / zander echter iets te durben zeggen ; Want ze waren meer 
alg twee Dutzend ſterk bp die gefchut/altemaal bolk ban den Goning en Fa: 
hometanen/ uitgenomen de Konſtapels / welke Engelfchen / Franſchen 
en Bollanderg waren. Den Honing fluurde dit Kanon na zijn Leger / om 
gebruikt te worden tegen een Raja, Die zijn bebelen niet had willen nako⸗ 
mei. _ LC 
Den twee-en-tWwintigffe ban de gebagte maand February bonden wy ong 

te Seronge , een groote Stad / Waar ban de meefte Fnwoonders Ban: 
jaanfche Wooplieden en Bandwerkers zijn ; 't geen d' oo2zaaks is Dat men 
bier eenige huizen ban fleen bind. — Hier word cen grooten handel gedzeehen 
in alderhande gefchilderd dDaek./ Chisgenaamd/ waar mede al het flechte 
bolk ban Peren en Turkyen gehleedig/ en Daar men zich ín berfcheidene 
anderelanden tot bedde-en tafel-kleeden tan diend. - Bit zelbe flag ban 
doek word ook op andere plaatfen alg. te Seronge gemaakt / maar de ka: 
leuren daar van zijn zoo leebendig niet. / en ze gaan af / Wanneer ze dikwils 
gewaſſchen worden. _ In tegendeel worden die ban Seronge , bor meer ze 
gewaffchen worden / hoefchoonder. Daar loopt een Ribvier / welkers 
—— de kragt heeft ban deeze leebendheid en luiſter aan de koleuren te Be 
gen. É 

Seronge. 
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Ook woꝛd biet cen zeker flag ban boek gemaakt / t geen zoo uit ſteekend 
bun en fijn is / dat men ’t bleefch Baar alzoo Wel door kan sien / als of Get 
naektwas. t Is den Booplieden niet geoorlofbd een enkele el van dit doet 
te berboeren ; maar woꝛd het zelbe altemaal Doo? Ben Bouderneur verſtuurd 
boo? het Derrail van den Grooten Mogol / en boorde boozmaamften ban 
het Hof. t Is Giecaf / datde Sulranag ende Pꝛouwen der Groote Wees 
ten zich hembden en rokken voor de hette doen makken / alzaa den Koning 
en de Gzooren vermaak fcheppen in hen dooz deeze fijne hembden te zien / 
en aldug boog zich te doen danſen. LIE PN RT 

Tuſſchen Agra en deeze plaats trekt men’ dikwils gantfche dagen dooz 
bzugtbare Tanderpen / die altemael met Koorn en rys bezaeid zijn / en ban 
Seronge tot Suratte toe balt het land noch wel zoo goed. Belk de Dorpen 
bier zeer Dicht bp malkander zijn / reisd men op zjn gemakt / ern men maakt 
De tochten niet langer alg men wil. 
Pf bagen na dat wp uit Seronge getrokken waren / te weeten op den 

acht-en-twintigften JPebeuacp / kwamen Wp t’ Andy , Daar een Hibicet 
loopt / Welkte zich tuſſchen Banarou en Patna ín den Ganges gaet werpen. _ 
Op den 5 Maart Areegen top Brampour in't gezigt daar wp met hee 

ballen ban den avond binnen Kwamen. - J 
Brampour is een groote Stad / doch zeer verwoeſt / en welkers huizen 

eeft altemaal met ſtroo gedekt zijn. Fn t midden bande Stad taat noch 
een groot Kaſteel overeind / ’t geen den Gouverneur tot woon-plaatg verz 
fivekt. Gouvernement of de beftiering Ban deeze Brzovincie is zoo aans 
zienlijk / bat men ze niet en geeft als aen Denn Zoen of aan een Bom des io: 
ningg/ en Aureng-zebs die tegenwoozdig regeerd / heeft / geduurende de 
tijd dat sijn Dader op den Troon zat / langetijd Gouverneur ban Bram- 
pour geweeſt; maar federd dat men geweeten Geeft / wat de Provincie van 

Bengala op kanbjengen / welke eertyds de naem ban Koningrijkt: droeg / iS 

Dulrabat, 

Die Boubernement voor't aanzienljkſte des Ajks ban den Gzooten Io: 
gol gehouden geweeft. In deeze Stad word een geooten koophandel ge: 
Dzeeven ; want zoa te Brampour alg oker al in de Provincie word cen onge: 
toofelijke menigte ban zeer helder Doelt gemaakt / ’t geen naPerfien , Tur- 
kyen ‚ Muskovie ‚ Poolen , Arabie , Groot Kairo , en andere plaatfen 
vervoerd word. de deezer pläáatfe Word ook het doekt gemaakt/ waar langs 
foo lang alg het gantfche ftuk ig / men cen of twee goudene of ſilvere ſtree⸗ 
pen ziet / en welkers Beide einden fomtijds wel bijftien Duimen hoog met 
goud/ zilver / en zijde / Zeer aardig met bloemen en loofwerk Doozweeben 
zijn / zonder regte of berkeerde sijdete konnen onderſcheiden. 
Dan Brampour na een berbifjf van zeg dagen vertrokken zijnde / kwas 

men Wp op deter 7 Maart te Dultabar, t geen eender befte Fortreſſen 18/ 
welke den Grooten Mogol ín ſyn Staten heeft/ als gelegen zijnde op een 
berg / Die ban alle kanteneben ſteil is en waer ban De weg zoo eng batt / 
dat er maat een paard / ofeen kemelte gelijk kan opkomen. De Stad 
zelfig aan de boet ban den Berg gelegen / en Lan feet goede muuren boor⸗ 
fien. Deeze plaets / die banzulkeen belang is Welke de Mogols — 
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ren hadden / anneer He Honingen ban Vizapour en Golkonda zich tegen 
ben op-en 't fok af wierpen / wierd ander De regeering ban Gehan-guir DOO? 
een doortrapte krijgslift weeringenomen. Sultan Kouram, Die federt Cha- 
gehan wierd genoemd / had in Dekan ’t bevel ober 't Teger banden Woning —_… … 
fijn Bader.  Aft-kan Schaon-bader ban Cha-Eft-kan, Die eender Beld: NA ers. 
pberften des zelve Weger was / hield eenige redenen tegen den Jing / overste Aft- 
elke hem kwanfuig foo feer verſtoorden / Dat terftond een ban Die papou- ———— We 
ches of ſchoenen / die men aan de deur laat ffaan / Doende Balen / hy Gem asrar on 
baar een flag bijf of feg mee op den tulband Deed geeben / ’tgeen in Indien ger de mage 
B’ uiterfte hoonig/ Waernaiemand niet meer te boofchijn behoef d te ko-van den 
men. Dit wag een opgeftemd werk tuſſchen ben Sultan en Deezen Beld: 15 
oberſte / om Bet holkte beter te bedriegen / inzonderheid Be verſpieders / vrengen. 
welke den Honing ban Vizapour in deg Prinfe leger mocht hebben. ’t Ge⸗ 
tucht ban Aft-kans ongenade wel haaft berfpreid zijnde / en Ip elf cen 
tzij- plaats aan den Honing ban Vizapour zijnde Weezen verzoeken / deed 
hem deeze / Welkerg oogen niet doozdzingend genoeg Waren om deeze Lift 
t’ ontdekten / een zeer goed onthaal/ en berzekerde Gem Lan fijn befcherz 
ming. -Aft-kan ſich 5oo wel ontfangen ziende / bad den Koning / dat bet 
hem/ tot zijn meerder berzekerdheid / geoosloft macht zijn / met tien of 
twaelf ban zijn Bouwen / en omtrent zoo beel ban fijn Dicnaren/ zichte 
bertrekken in de Foztres ban Dultabat ; t geen hemtoegeftaan wierd. Ln 
berboegde zich Dan der waarts met acht of tien kemelg / zijnde de twee Ka- 
javasof kaffen / die aan ieder zijde Des Hemels hangen / zeer wel geflooten/ 
bolgensde gewoonte/ omde Brouwen/ Die daar in fitten / niet te konnen 
fien ; maer ín plaats ban Drouwen had men in ieder Kajava twee Dappere 
en foute krijgsknegtengezet/ hoedanig oak de geenen waren/ die de lie⸗ 
mels vaerden ;- invoegen dat het hen niet zeer ſwaar biel de bezerting/ Die 
niet op haer hoede wag/ om den halg tebzengen/ en fich meefter ban de 
Blaat te maken/ Die federt onder de gehoorzaamheid deg Groote Mogols | 
gebleben 19. 

Des anderen daags / tegen der middag / kwamen Wp t° Aurengabat, a 
’ geen bier baagmaelg een dorp wag/ Daar Aureng-zeb een Stad af heeft 
gemaakt; zooter oozaak eens Meirs ban omtrent twee mijlen in den ame 
tre / Gp? welk dit dozp geftigt was/ alster geheugenig Lan fn eerſte 
Gemalin/ Die daar geſtorben if/ cn die moeder ban fijn Kinderen was. pegraar- 
Zp is begraven acn het Weft-einde ban Dit Meir / daar den Moning een plaars van 
Moſquee met cen pragtige Geaf · ſtede en een fchoone Karvanzera heeft Doen — 
ſtigten. De Mosquee en de Bzaf-ftede hebben zeer veel gekoſt bermits maatin, 
ze met wit marmer bekleed zijn / ’t geen, men met wagens van omttent 
Labor doet komen / en dat bp na biet maanden onder wege blijft. 
Den 3. Apꝛil vonden wy ong te Satanagar „ Daer men ín’t Land des Kos 

nings ban Golkondabegint te komen / en op den 8. ban De zele maand 
Kwamen wp te Golkonda, | bal 

t Gautſche Boningrijk ban Golkonda, in’t algemeen te nemen / is cen Betihrijvies 
zeer goed land / oberbloedig in koorn / rijs / oſſen / ſchapen / hoenderen «5. 

— en 
ds 
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en andere noodzakelijkheden rat onderhoud deg leebens; ern gelijk ee zeer 
berl ſtaende wateren zijn; heeft men er ooft een menigte ban viſch. De Paz 
tuut heeft meer gedaan al$ De konſt tot deeze ſtaande wateren te maken / 
Daer het land ban bel 18 / en die men gemeenljk ziet op De plaetſen / Die eenn 
weinigje boden d' anderen Berheden sijn. — / Aon 

Bagnagar Baghagar íg De naam des Waofd-Srads ban dit Koningrijk / maar gee _ 
hoots. Stad meenlijft noemd men ze Golkanda met de naam ban de Fortres of Sterkte / 
TN die Daar maar twee kleine mijlen ban daen legt / en welke de Zetel-plaatg 

deg lonings is. Deeze Sterkste heeft by na twee mijten tn den omtrek /en_— 
derhalven cen fEecke bezetting bannooden. 3 IS gelijk een Stad/ daar 
den Roning zón fchat-kamer houd / alzoohp Bagoagar berlaten beeft; fe: 
Dert Dat het geplanderd wierd Dooz een leger / tgeen Aureng-zeb , Der= - 
waarts (tuurde. fj | 

Bagnagar is dan de Stad / welke men gemeenlijk Golkonda noemd / en 
wierd aengevangen geftigt te worden doo? den Overgrootvader deg Hoz 
nings / Die tegenwoordig tegrerd/ ten berzoeke ban een zijner Beouwen / 
Nagar genaemd / welke bp herrgrondelijk beminde. _ 'tWDag boo, heen 
maer een luft-plaatg / daar de Honing eenige ſchoone Hoven had; en zijn 
Pꝛouw hem menigmaal baozhoudende / Dat de plaatg / ter ao2zach deg 
Alviers / zeer goed mag om ‘er een Paleis eneen Stad te bonwen/ Deed hp 
daer eindelijk de grondveſten van leggen / en begeerde / Dat fe de naam ban 
sijn Prouw zaude dragen / noemende deeze nieuwe Stad derhalven Bag-na- 
gar, dat’steseggen Nagars-tuin ofhof. 't Land daat rondom ig cen effen 
en gelijk land ; maer dicht bu de Dtad ziet men cen menigte ban rotfen. Ecn 
groote Kivier befpoeld aen de Zuid⸗Weſt zijde deg Stads wallen / en gact 
zich Dicht bp Maflipatan ín-de Golf ban Bengala werpen. _ Men gacterte 
Bagnagar ober langsecen fchoonefteenebiug. Wat de Stad zelve belangd/ 
die is al bep graat / Wel bebouwd / en wel verdeeld / en men Ziet ’er ver⸗ 
fcheidenefchoone groote firaten/ Doch niet befteend/ gelijk in alle de Ster 
Del ban Perfien en ban Indien; ’t geen ín De zomer Zeer ongemakkelijk 
alt. î 
Ger men aan decze beg komt / gaatmendoozeen groote Door- Stad / 

Erengabad genoemd / daar alle de Nooplieden HPakelacts / Wmbagts- 
lieden / en ín ’t gemeen atle het gevinge'bolk hen huizingen hebben ; want 
de Stad zelve word niet bewoond alg dooztuiden ban ftaet / Officierg ban 
des —— Huis / Geregts-en Ooꝛlogs·Beampten. PVan elf of twaelf 
muren bes middags tot omtrent deg avonds ten vijf uuren / komen de Koop⸗ 
lieden en JRakelaergin de Stad/ om met de beeemde Hooglieden te hande: 
len / waer na zy weerna Gun woon-plaetfenkeeren. In deeze Doo?-frad 
zjn twee of dere ſchoone Moskeen / welle gelijk Karvanzeras boog De zeem: 
Delingen Dienen ; en ín De nabuurfchag ziet men berfcheidene Pagoden. 
t Is door deeze zele Dooz-flad/ Dat men bande Stat nade Fortres ban 
Golkonda gaat, 

DesKonings „Panneer men De bzug obergegaf ig / treed men terftond ín een Tange ſtraet / 
Pates,  Welketot des Ronings Paleis leid. Ter rechter band zict men verſcheide⸗ 

ne 7 
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ne buizen han eenigen det aanzienljkfte Beeren deg Hofs / en bier of bijf 
fchoone Karvanzeras met twee berdiepingen / Die ſchoone zalen en hamers 
hebben / daar men ín de koelte kan zitten. Teneinde van deeze ſtraat bind 
men een groote matkt of plaatg/ Daar een Der zijden Hau het Paleis op uitz 
komt / mm welkerg midden een balkon í8/ Daar Ben Lroning op komt zitten / 
wanneer hp gehoozaan?t bolk berleend. De groote goor ban het Paleis 
komt niet op Deeze plaatg / maat op een andere / Die Daar dicht bp ig; 
waar na men tecftand in cen grooten hof treed / rondom met galderpen onz 
ringd / Daar fich deg Bonings Wagt onder houd. Ban deezen hof treed 
men in een andere ban het zelbe maakfel / rondom de welke verſchei⸗ 
dene fchoone berrrelkhien zjn / Waar ban het dak boven platig. Dier 
op/ gelijk alg op Die ban het kwartier Des Paleis / Daar mend Elephans 
ten houd / ziet men fchaonetuinen/ en zoo ſware boomen / Dat het ie berz 
Wonderen is / hoe deeze gewelffels zullk een laft konnen dagen.  Onrkozt 
te gaen / men kan zeggen / Dat Dit gantfche gebouw zeer koninglijk is, 

Aan d' andere haut ban de Stad/ daer men na Maslipatan gaat, zijn 
twee groote fiaende wateren / iedet Van omtrent cen mijl in den amtrek / 
Daer men eenige ſchoone herfierde barken in ziet welke tot bes Konings 
bermack Dienen / cr langs d oebers ber fcheidene ſchoone luſt huitzen /- dre 
aen De voornaamſte Meeren des Hofs toebehooren. 
Cwee groote mijlen bande Stad ſtaat een ſeer ſchoone Mosſquee / daer 

de Eeaf-fteden der Honingen ban Golkonda fn zijn / en Daer alte dagen / 
Deg namiddags te bier uuren / brood en een zekere gekookte koft/ gelijk alg 
ben / aenallenden armen / Die fich daer aenbieden/ uitgedeeld word 
Ziet nu bier / wat ih beb konnen opmerken ban d' ozderen politie, Wels 

fie in deeze Stad onderhouden wo2d.  Zookaeft een Vzecmöeling aen de 
poozten komt/ betaft men hem oberal/ omtefien/ of hp ook zout of tabaſt 
bp fich heeft / bermitg dee ze twee Waren De RAonings befte mkomft op- 
beengen. Daer en boben moet een Bzeemdeling dikwils cen dag of iwee 
twagten/ cet hp berlof heeft om binnentemogen komen. Gen Doldaet 
gaet terſtond den Officier ban de Wagt ban fijn komft verwittigen / en dez 
3e send berbolgeng na den Deroga, om hem inggelijkg de weet daar afte 
Doen. Belijfk 'tnumenigmaelgebeurd/ dat den Deroga Belet / of buiten 
de Stadfich ig gaen berluftigen/ of ook wel bat den Soldact/ Wweitte men 
derwaerts ſtuurd / fich gelaet Gem níet gebonden te hebben / om'er noch 
eenmael heen gezonden te worden / en fich zoo Beel te beter van ſyn moeite 
ke Doen betalen / is den Dreemdeling gehouden foa lang buiten te blijben 
aen. 
Wanneer den Boring / om recht te doen / zich op de Ballon bervoegd manier vaa 

beeft / Daer ik bier booraf gefpraoken heh / moeten alle de geenen/ die Eea 
daat tedoen hebben / of die Daer aenfchouwers ban willen zijn / Hak tegen dane 
ober derze plaets blijbenftaen. CTuſſehen de nmr ban het Paleis en het Golkondas 
bolk plant men Dzie cijen (lokken / ban langte alg een halbe piek / inde 
aerde / aen welker einden men touwen kruistwijg ober malnauder baft 
macht; enig ’taen niemand geao2lofd / Wie teokzp/ berder alg tat deeze 

dr min ſtok⸗ 
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ftokikten te naderen / zonder gevoepentetwogden. Deefe affchutting/ die 
daer niet en ſtaet / als wanneer den Koning recht Doet / beftaet de gantfche 
breedte ban de markt of plaets / en heeft maet een opening/ tegen over De 
Balkon / omde geenen / Die geroepen worden / te laten doo? gaen/ wan⸗ 
meer tweê mannen / welke een touw Doo, Deeze opening geſpannen houden / 
% selbelatenzakken. Onder de Balkon/ opde plaets, zit een Secreta⸗ 
ris ban Staat / om derequeſten of berzoek-fchetften t° ontfangen / waer 
ban als hu er bijf of zes in De hand heeft / ſteekt hi ze ineen zalk / welke cen 
@Ontmande/ díe op de Balkon by den Honing ftaet/ ten dDeezen einde met 
een touw laet nederdalen / en Dien hp daer na weet om hoog trekt / om de 
zelven aen fijn Majeſteit aen te bieden. 
Men heeft / zoo in de Stad / alg inde Dooz-ffeden/ en ín Be Foztres / 

die gelijk een andere Stadig / zulk een menigte han gemeene Pzouwen / 
Vrouwen of Dat er doorgaens meer alg twintig Duizend on het boek ban den Deroga 
Hoeren te 
Golkonda. 

ftaen / zondert welk het aen niemand geoozlofd is dít ambacht t' oeffenen. 
zn betalen geen ſchatting aen den Faning/ maet ſyn alteenlijk gehouden 

‚alle Bepdagen ín een zekker getal met hun Opzienfter en hun Muzijk fich op 

De plaets hoop de Balkon te komen vertoonen. Zoo den Honing daer í8/ 
hangen fp eenige dartele danfen aan / waer onder ettelijken ban hun bende 
op berfcheidene inſtrumenten fpeeten/ die een vedelijk-aengenaem geluid 
ban sich geben; maer foo hp'er niet en is / komt Gen een Gelubde een teez 
Ken met de hand doen / Dat fe twel weer heenkannen gaan. Des abondg/ 
inde koelte / ziet men ze boo? de Deuren ban hun huizen/ Die meeftendeel 
maer Kleine hutjes zijn ; en wanneer de nachtaenkamt/ zetten ſy / toteen 
fein om niet mig te loopen / een bzandende kaers of lamp daer boo2. ’t As 
ook te deezer tjd / dat men alle De winkels opend / daer men Tari berkoopt/ 
een Dzank uit een zekere boom gemaalit/ en Die zoo zoet alg moftig. Aen 
brengt deze drank ban bijf of ze8 mijlen ín bel-fleffen op paerden / die’er 
een aen ieder zijde Dzagen / en Daer mede opp een ſterke draf voort loopen. 
Alle dagen wozden ’et omtrent vijf of zes honderd aldug in de Stad gebragt. 
Den Honing trekt uit den impoſt / Welke hy op Deeze Tari ſteld / een zeer 
aenzienlketnkomft; en ’t iS inzonderheid ten Deezen infigte/ dat men zoa 
beel ban deeze gereene Prouwen daer duld / dewijl om hunnen Wille zeer 
beel Tari geſteeten word / Goudende de geenen / Die deeze drank verkoopen / 
hun winkels in der Hoeren gebuutten. 

Mile het balk tan Golkonda, foo mannen als brouwen/ ís wel geẽve⸗ 
naetd banleeden/ fraap ban geftalte/ en cedelijk blank ban aengestet / 
behalben alleen de Boeren / Die wat taenagtiger ballen; hoewel de Hette 
han de zan Daar wel de voornaemſte oorzaak af is / want fe zijn op ber na 
foo bzuin niet/ alg ze ter wereld komen. 

ZEVEN- 
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ZEVENTIENDE HOOFD-STUK. 

Vertrek des Schrijvers van Golkonda. Beroerte in 't Ko- 
ningrijk van Vizapour door de wederfpannigheid van 
Seva-gi. Befchrijvingvan Goa, Voorgaandeenheden- 
daagfche ftaat der Portugeezen in indien, Menigte van 
Geeftelijken te Goa, Veelvoudige laatingen. klen- 
digen ftaat der Zieken in’t Gafthuisvan Goa. Vertrek van 
Mingrela na Batavia, Komft by den Koning van Bakanor, 
Afgrijfelijke Storm. Komft des Schrijvers te Batavia, &c. 

W B vertroklien na een verblijf van twaelf dagen ban Golkonda, Vertrek van 
om ong na Goate berbaegen / en ten Deezen einde De weg ban Viza- Celkonda, 

pour genömen hebbende / alg die de naefte is kwamen wy / na een teid 
van tten Dagen / opden laetfte ban de gemelde maend April in de laatft-gez 
noemde plaats. h 8 : 

Vizapour {geen groote Stab / Die niets opmerkelijks heeft / noch in ge⸗ vizapour. 
meene gebouwen / nochtn den koophandel. Des Konings Paleis ig een 
groot gebaette/ maer kwalijk gebouwd ; en ’t geen Den toegang te zwaer⸗ 
Der maekt/ isdat inde geene / welke het zelbe omringen / en die bol wa: 
ters zijn/ zich zeer heel Krokodillen onthouden. Den Koning van Viza- 
pour beeft Drie goede havens in fijn Landen / welke zijn Rejapour  Daboul, 
en Krapaten. Deeze laatſte ís De befte ban allen / en flaet de zee tegen de 
goet bant gebergte aen / Daar dicht onder ’t Land tot beertien en Lijftien 
babdemen waterg ig. Boven opden Berglegteen Sterkte met een Waters 
bzon; en hoewel’er niets deeze Sterkte van boven kan befchieten/ en dat 
ze ban natuure gelijk alg onwinneljk is / beeft den Moning ze echter, fez 
dert dat Gp Heeede met de Portugeezen gemaakt heeft/ Wild en Waeft zon⸗ 
Der eenige bezetting laten leggen. Deeze plaets legt maar vijf dagreizen 
ten Noorꝛden han Goa , en Rabake, Daar den Koning ban Vizapour 
fijn Peper doet berkoopen / ebenzoo ber ten ooſten. Deezen Koning was 
gectijds / gelijk alg den Koning ban Golkonda, chnsbaar aan den Szooten 
Mogol; maar tegenwooꝛrdig niet meer. | 

Eenige tijd is Dit Ayk in beroerte geweeſt door De wederfpannigheid ban Beroerte in 
Den NüäireSevagi, welke bp den Waning ban iVizapour was/ ’t geen wp Koningrijk 

van Viza- VUapitein ban De Zijf-wagt naemen. Ar enig kwade Daad gedaan her doorde 
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weterfpan- hebbende / wierd daar aber dooz den Honing bp de kop gegreepen/ en inde 
nigheid van gegangenig gewogen / Daar hp/ naer een lange tijd gezeten te hebben / 
Sevagk __ pinbelijk kwameeftecben Den jongen Seva-gi zijn Zoon nam daar doog 

zul een onberzoenlijken haat tegen den Koning op / dat huzichtegen hem 
opwierp ; en gelijk Gp gaauw en mild Was, kreeg hy zoo beel vollis alg hy 
begeerde / 300 Van Vuiters als boetknegten ; zulks dat bp in kozten tijd 
een aanzienlijk Leger op De been had want de Soldaten kwamen opde 
naam ban sijn mildhetd ban alfe kanten na hem coebloepen. Hy was nu 
ín ftaat ban iets te ondernemen / Wanneer den Honing ban Vizapoer zonder 
Kinderen Kwam teſterven; en toen was het/ Dat hy zonder graote hinder: 
palen zich meefter maakte ban een gedeelte van de HRalabaarfche kuft / o- 
Beeweldigende Rejapour, Razigar, Krapaten , Daboul ‚ etn meet andere 
plaatfen, Men geloofd/ dat hy / Wanneer hy de Foztificatien ban Razi- 
gar Deed berdelgen/ daar onmeetelijke chatten gebonden heeft / en dat hr 
biet van zijn benden onder hield / Waar ban hp zeer Wel gediend wierd / herz 
mits zy altijd geweldig naautwkeurig betaald wierden. Eenige jaren hoor 
Des Honing dood / de Koningin befpeurende / Dat ze geen Kinderen ban 
Gem te berwagten had / nam een ſilein jongetje ban? haar Zoon aan/ aan 
* welk zy alle haar genegentheid gaf / en’t geen zy met groote zorgvuldig⸗ 
Heid ín de Heere der Sekte van Halideed optrekken. Den Honing nader: 
hand zijnde omen te flecben / Deed 3 deezen aangenomen Zaen bear ko⸗ 
ning uitroepen. Seva-gieen magtig leger aan de hand hebbende / vervolg⸗ 
De den oorlog / en maakte de lAoningin / geduurende des tzonings minder: 
jarigheid / een tijd lang niet weinig te doen; maar eindelijk Deed bj haar 
eerft boorflagen ban Pzecde aanbieden / en tLerdzag wierd op dDeeze Loor: 
waarde getroffen / Dat zr alle het land / ’Egeenbn ingenomen had/ besit- 
ten zonde alg Leen-man van den Koning / die de helft der zelver inkomften 
zoudetreliken. Den jongen Kontng dao? deeze Bzeede ín den Troon bot: 
fomentlijk bebeftigd zijne geworden / ontfloeg zich de Koningin zijn aan: 
genomene Moeder van de z02q Det Megeering/ en trok na Mecha m Bede: 
baart. , 
Maar bier dagen bleeben wy ftilte Vizapour , bermits Wp ’er niets zaz 

gen/ ’t geen eentge opmerking waardig wag. Onze tocht dan wijderg 
met Der moegenftond ban de bijfde dag uit de genoemde plaats voortgezet 
hebbende / banden Wp ong op den 13 Mapte Goa. | 

Bef-hrijving _COÊ legt op de beeedte ban rs graden en 32 minuten / in een Eiland ban: 
vanGoa. © zes of ze ben mijlen ín’t rond / dp de Erber ban Mandoua, Die twee mijlen 

daar beneden zich ín De zee ontlaſt. °t Eiland ig overbloedig in koorn en ín 
Ms / endzaagt zeer beel bzugten/ gelijk Mangues, Ananas , Adams-vij- 
gen , Kokos, en meer diergelfjkten. De haben Lan Goa is een ban de hez 
ſten die ilk ooft gezien heb, —_ De Stadig zeer groot / en haar muuren zijn 
ban ſchoone ſteen. De huizen zijn er meeftendeel zeer pragtig gebouwd / 

en inzonderheid het Paleis ban den Viceroy of @rder-konmg. Zoo de 
Stad niet zoo zeer gebeukt Wierd Boog De bergen / Die haar omttugen/ ze 
zou buicen twijfel meer bewoond / en *zou’er gezonder zijn; Want deeze 

bet 
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Bergen beletten De winden haar te verfriſſchen / t geen oorzaak ban uitſtee⸗ 
kende hetten is. 

Ger de Hollanders de macht der Portugeezen in Indien gekneuft hadden / Meeren. 
gag men te Goaniet alg pracht en rijkdom / maar ſederd Dar Deese laatſt QE- gaagtcre 
kometen hen den handel van alle kanten benomen hebben, hebben zy hun taat der 
goud- en zilber-bzonnen verlooren / en zijn t'eenemaal ban hun ecrfteluifter Porergezen 
berballen. IS feher / foo de Bollanderg nooit ín Indien gefomen Wa: " Fin 
ten / Dat men tegenwoordig ín de meefte huizen der Poetugeezen geen eenn 
fiuk pſers meer gevenden zoude hebben ; Want zn hadden niet meer ban 
nooden / alg twee of drie togten te doen na fapon , na de Philippines , na de 
Moluſiſche Eilanden/ of na China, am rijk te Wogden / en op hun we: 
derkomſt bijf of fes banecntemaken/ en zelfgtot tien op de groote koop: 
tmanfchappen. De ſlegte Soldaten bergaderden / zoo Wel alsde Gou⸗ 
berneurs en apiteinen/ groote rijkvorumen door den koophandel. Pier 
mand is 'er afs den Dicerop/ Die geen handel dzift / of zoo hn’t doet / gaat 
het onder de naam ban eenn ander Doo? ; en ten anderen Geeft Gn buiten dat 
infkomftengenoeg. Be Poztugeczendeeden Dan te Deezer tijd groote win: 
ften / en behoefden boo? geen ſchaden doo? bankeroeten bezo2gd te zijn. 
@oenmaals Wager ook een brave oder boorde Militie op dat de Soſda⸗ 
ten gevozderd mochten worden 5; Want mengaf aan allen den geenen / die 
wit Portugaal gekomen waren / nanegen jacen Dienft / eenige bediening te 
Water of eland; doch ſooſn daar niet aanen Wilden / ſtond men hen toe 
boo? koopman te retzen. ZDoo men femand ban verftand onder deeze tuur 
We gaften band / die mifte nooft fijn fortuin te maken; Want men had’et 
altijd lieden / Die hun geld / handerd ten honderd op Be Wederkomft van de 
velg / gaarne wilden uitſetten. Indien het Schipkwam te bergaan / herz 
Tooren de geenen / Die de penningen of Waren op deeze manier vertrouwd 
Hadden / het hunne / zonder dat den ander / foo hp zich gebergd had / daar 
aanfpeakelijk boo? was; maar kwam het in behouden haben / ken men 
ban een rijksdaalder wel bijf of ſes maken. 

Binnen Goa heeft men een menigte van Geeftelijken; Wantbehalben Nevigte 
Den Vardsbiffchopen zijn Geeſtelijkheid / ziet men ’er Pominikanen/ Au⸗ — — 
guſthners / Franciskanen / Barvoeter⸗Rarmeliten / Jeſuieten / en Ha: STE ON 
pucen Die gelijk Kekollekten zyn / mitsgaders twee alooſters ban Geeſtelij⸗ 
he Doehters / daar d' Auguſtijners Directeurs of Beſtierders af zyn. De 
Karmeliten / Die de laatſten gekomen zijn / zijn ’t beſt ban allen gehuisbeſt; 
en 500 3e Wat ber ban ‘thert Gan de Stad afwoonen / hebben zp daar booz 
weer Get boordeel ban ín een beter lugt te zijn / ert geſondſte huig ban gantſch 
Goatehebben ; want het legt op een fchoone en beemahelijke heuvel / daer 
de Wind hen dagelhks verfriſcht / en is zeer Wel gebouwd met twee galdez 
tpen/ den een oben den ander. Dd’ Auguſtijners / Dre d' eerſten te Goa 
geweeft 5ztin/ hadden zich wel ter neer geflagen aan den boet ban een klein 
Beubeltje/ komende hun Berk opde groote ſtraat / met een babe plaats 
Daar voor; maar de Jeſuieten / een huis gebouwd hebbende / waren d' Au⸗ 
guſthners geweldig aan/ om hen Dit heubelije/ % geen toenmaalß gelijkt 

JR min 3 woeſt 
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woeſt lag / te berlioopen / onder voorwending han daer / tot berluftiging 
Gunner Schoolieren / een tuin af te willen makken; maar de Auguſtijners 
hadben’t hen niet faa Gaast verkogt / of fp lieten er een pragtig Collegie 
op ſtigten / 't geen’t Klooſter dee Auguſtyners verſmoort en verhinderd 
kucht t° ontfangen. Zp hebben hier groote geſchillen met malkander 
over gehad; maar eindelyk hebben de Jeſuieten hun zaak gewonnen. 

t Gaſthuis ban Goa was eertijds dooz ganfch lndien zeer beroemd; Want 
gelijk het groote inkomſten heeft / wierden de zieken daat bolmaaktelijk 
wel gediend ; maar tegenwoordig word ‘er zeer flegt op de zelven gepaft / 
en veele van onze Europeẽrs / die daatin gaan/ Komen er niet uit als om 
na bet graf gebracht te worden ; Doch federd weinig jaren herwaarts heeft 
men bet geheim gebonden Lan 'er eenigen bp 't leeben te houden doop beelz 

— Ht boudigelatimgen; jamen heeft ’ec gehad / Die tot Beertig malen toe gelaten 
oe OUR wierden / tant zoo lang alg ’ec ſwaad bloed komt / laat men daar niet 

batt af ; eu 300 haaft alg ’er Dit bloed altemaaluitig/ is den zieke / hoe 
fwak Gp aak 32 / buiten gebaar ; Doch boter en bleefch ig hem ondertufz 
fchen vergift / en zoo hp daar af at / zou hp perijkel ban zijn leeven loopen. 
Eertijds placht men boo de geenen / Die weer wat bp Kwamen / ’t een of 
’tanderlekkers/ en Dat den eet-luft verwekken Kande / toe te makken; maat 
tegenwoordig moeten zy zich te beeede houden met een fop ban Koeje· vleeſch 
en een kommetje vijg. Gemeenlijlt fchzeeuwen en Farmen deeze acme ite: 
Den / wanneer ze weer een weinigje tat hun gezondheid komen / ban Hoeft / 
en bidden met gevouwene handen om een weinigje waters; maar de genen/ 

Etendigen Die hendienen / Die hedengdaags fwarten of Meſtiſen zijn / een gierig volk 
Saarderzie- en zonder eenig mededoogen/ geeben hen geeneen dzappel/ of zn hebben 
kente Goa. spr hun genot af / Dat’ te seggen / dat men Gen de handen daar Lao: moet 

zalgen ; en am hun vuiligheid een glimp te geeven / veiken zp dit water den 
zieken zoo heimelhſitoe alg’tmogelijkig/ zeggende dat het den DBakrer 
op hals en heel berbooden beeft. Mat zuikeren konfituuren belangd/ daar 
Hebben zu geen gebzekk ban; maar dit en is ’t niet / 't geen t meeft tot de 
Beeftelling deg geſondheids Doet / Welke in cen heet Tand eer berkoelende 
Dingen vereiſcht. | 

n Zou daat bp na bergeeten hebben een aanmerking tedoen op De beel: 
— voudige latingen ten opzichte ban onze Europeẽrs; dat is / Dat men hen / 

om Gun koleut weer te krijgen en tot een bolkaomene gesandheid te geraken / 
gydonneerd twaalf dagen lang dzie glazen met koeje pis te Deinken/ een des 
mozgens / een omtrent den middag/ en eendeg avonds; maar gelijk dee: 
3e Drank uiet alg zeer onaangenaam han weezen/ drinken sp’erzoo Weinig 
af/ als't magelijk ig / hoezeer zu oak berlangen om zich weer in hun boo: 
rige gezondheid te zien.  Beese hulp-middel heeft men geleerd Lan H inge: 
boornen deg Hands / die meeft alemaal BUfgoden-dicnaars zijn ; en’t zy 
dat men Deeze pig in dainkt / of Dar men ze Weg werpt / men laat ze met uit 
het Gaft-huis gaan, Voorde gedagre twaalf Dagen verſtreeken zijn. 
Op be tijding / Welke wp na een verblyf ban 15 dagen te Goa ſtreegen / 

Bat erte-Mingrela een Pollanofch Sechiplag/ ’% geen eerſt daags na Bata- 
via 
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via ſtond te bertrekken / daar wy ook gaarne op't ſpoedigſt Wilden weezen / 
want wp begonden 't reizen over land al moe te wozden / bervoegden op ons 
ep den 29 ban de boornoemde Maand nade gedagteplaats/ daar wp de 
anderen Daags middags eerft aankwamen / vermits het zoa geweldig ſtil 
was / dat wp naautwelijks wind konden voelen. Anderſins ig men gez 
meenlijſt niet meet als zes / zeven / of achtuuren onder wegen / gelijk mp 
geen meer tijds ín deeſe tocht toegebzagt hadden / Wanneer tap ban Viza- 
pour tta Goa toe gingen. : 

Mingrela is een groot Diek / een half mijl ban de zee gelegen / ín °t Tand … Mingrelzs 
ban Vizapour, t Is een Der befte inhammen ban gantfch Indien , en Daar 
De Hollanders ber barfthingen kwamen halen/ zoo mentgmaal alg zn Goa 
Kwamen blokeeren / en Daar 3p fe ookt noch komen halen boo? hun Sche: 
gen / Die om den handel na beefcheidene plaatfen van Indien ffebenen ; want 
men heeft te Mingrela zeer goed water en zeer goede tijs. _’t Is derhalven 
niet foe feec om den koophandel, alg am de berbarfchingen / Die men te 
Mingrela kan Krijgen / dat’er de Wollanderseen Hantoo? houden ; Want 
allede Scheepen ban Batavia, banJapon, ban Bengala, ban Ceilon , ent 
andere plaatfen / die na Suratte , Ormus, e.z.v. gaan/ of die ban de 
faatft- na d' eerft- genoemde plaatfen de ſtreeſt zetten / Komen daar aan; in⸗ 
boegen dat heter boorgaang zeer leevendig ban zee-baarend volk valt. 
Wp vertrokken dan ban Mingrela, na berding boorong en onze Die⸗ …… 

naats met den Rapitein gemaakt te hebben / op den 14 Tuny. Ong van ving: 
Schip kwam met zijde van Persen af / en had o2der ban onder Wegete Ba- la. 
kanor aan te leggen / om rijs in te neemen / aan welke plaats top op den 
18 ban de voornoemde maand kwamen. K Bing met mijn getrouwe 
Tieig-broederg met den Bapitein aan land / Die zich na den Lroning ging 
berboegen / om Gem betlof te verzoeken ban een zekere menigte ban rij te 
laden / ’t welfthem den Honing gaatnetoeftond. Wp moeften de Rivier 
twel dzie mijten opzoepen/ daat wp Deezen Honing banden / zijnde langs „Stk 
het water gelegerd met tien of twaalf hutten / gemaakt bantakkenban van Baks 
palm-boomen, In des Konings hut lag een Perftaanfche tapijt onder zor. 
hem gefparid / en wy zagen daat hijf of zeg Wijben ; Waar ban d' eenen hem 
waaiden met waajers ban Paauwe · ſtaarten / en D'anderen hem de WBetel 
aanbooden/ en de pijpen tabak ſtopten. d' Wanzientihften des Lande 
waren ín d'andere hutten / en Wp relden omtrent twee honderd menfchen / 
waar ban de meeften boogen en pijlen Pao? hun wapenen hadden. Ook 
hadden zy twee Elepbantenbp ben. tIsa te gelooven / dat zy elders wel 
eenige andere beetrek-plaats hadden / en dat zy hier gekomen Waren / om 
Be koelte / welke de boamen en eenige vlietjens maakten / te genieten / want 
boo? de waon-plaatg ban een Boning zag 3’ ’er ban wat fleatuít. Ben Woz 
ning berbolgens berlaten hebbende / en Weer ín onze Chaloup getreeden 
zijnde / ſtuurde hr ong tot een gefchenk twaalf hoenderen ent zeg potten vin 
de palm , Díe wy met groote Bank-zeggingen aannamen. 
Wy lagen hier tot den 29/ Wanneer Wp weet onder zeil taakiten; maar 

nauwelijks waren wy drie mijlen in zee / of daar ontftak zulk een aſarſen 
ie 
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fie wind / Dat onze Stuurman geen beter middel bond/ am het Schip met 
alleg wat ver in was te bergen / alg weer ter plaatfe te heeren / Daar wan Laa 
daan gekomen waren / alwaar wp / na groote moeite Daar toe aangewend 
tehebben / tegen den avond t' anker wierpen; maarde Wind wakkerde zoa 
geboeldig / dat op genoodzaakt waren noch een anker uit te Werpen ; want 
we wierden vu / beemitg De, Wind geen bafte ſtreek hield / na land toc gez 
zeeen / en dat met ſulß een tzragt / dat wp in ’tko2t bier ankers verloo⸗ 

ren. Ben ieder — get eruſt op zijn Confctentie te Denken / en men 
tin twee varen WDS. Gmtrent den middernagt Gad: 

Den wp alle onze ankers tot zeben in ’t getal bertoozen ; inboegen dat ‘er nu 
geen meer hebbende / en niet weetende Wat aan te bangen / riepen onze 
Stuurlieden / dat een ieder zoude trachten zich te bergen / Wanneer bet 
ſchiptegen't land ſtiet. Ondertuſſchen / terwijl up nu niet anderg alg de 
daad verwachten / zag men opt ompas / dat de Wind weer begon om te 

loopen / en cen oogenblik Daar na kwam 3e met een groar geweld uit het 
land Wwaajen. Terſtond begonden de Laats geste een moed te ſchep⸗ 
gen. Met het aanbzeeken ban Den dag wierd De Wind Noord- Ooſt / en 
begon bep watte gaan leggen. Eindelijk deed ons God de genade / dat 
wpong/ des morgens omtrent bijf vuren / Dzie of biet mijlen ban land za⸗ 
gen. Wier op hield men vaad/ omt’ overleggen / werwaartg men de ſtreelt 
zoude setten / ter oorzaak Dat wp geen anherg meer en hadden. Sommi⸗ 
gen waren ban meening / dat men weer na Mingrela beoogde te keeren ; 
anderen Dat ment na Ponte de Galle zoude zetten / t geen D' eerfte Stad is / 
welke de Hollanders int Eiland Ceilon op de Poztugeezen gewonnen heh: 
ben; want Wp waren niet beel berder ban d? eene plaats alg Lan d’ andere / 
en de wind was ons na alle beiden even gunftig. Bindelijk kwam men aber 
een / Dat men De leben na Ponte de Galle zoude wenden. Ondertuffchen - 
waren wp altijd in vrees / Dat ons weer eenige ſtorm beloopen / en tegen ’E 
— aan werpen mocht / alzoo wp geen ankers hadden om ong tegen te 
ouden. 
Onder onze Bootsgesellen Was bp geluk een / die lang met Dit zelve 

fchip gebaren had / en Die ong verzekerde / Dat'ereen waar anker onder 
int ſchip lag / Doch dat het maar een arm had. Men wenschte het wel te 
Gebben; maar Daar wag zoo licht niet aante konten / ter oorzaak ban de 
menigte ban koopmanfchappen / Die 'er int Schip Waren. Niettemin 
geor men ze aan een hant t’ acbeiden / „en tWee Timmerlieden / Bie wg 
hadden / zeiden raad te weeten/ indien zp tanker maar rijgen konden / 
am het zoa wel te verhelpen / als of het heide d' armen had / tgeen 5p ook 
deeden; invoegen Dat wy binnen twee Dagen Weer t’ eenemaal Klaar was 

kl 

ven. , 
Acht dagen daar na bebonden wp ong boor Ponte de Galle, en ſtreeken 
“eenigen ban onze zeilen / om ín de haben te komen / die een der kbwaaſten 

Ban gantfch Indien is / ter oorzaakt Der klippen / Die zich hier en Daar on: 
Der ’t water berfchuiten. Om deezereden / zoo haaſt men een (chip ontz 
Dekt / fend den Gouverneur gemeenlijk twee Stuurlieden / om het binnen 

te 
Abe 
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tebsengen. Aldus geraakten top eindelijk in de haven / en berbolgeng 
te land. 4 
% Bond ín deeze Stad nietg aanmerkelijke / alg noch eenige puinhoo⸗ 

pen/ welke de Mijnen en de Banon-khogelg daar gemaakt hebben / Wan: 
neer De Hollanders De Poztugeezen daar uit verjaagden. 
Den 25 Pulp vertrokken wp ban Portede Galle , met cen ander Schip 

alg daat wp ‘et mee gekomen waren / vermits het zelbe bezigtigd zijnde / 
‘bebonden wierd / dat het deeze reis niet zander gebaar konde doen. Aldus 
wierden alle de koopmanfchappen ontladen / en obergearbeid in het geen / 
baat wp mee na Batavia zouden gaan. 

Ven 6 %ugufti zagen wp het Biland Nazakos geraamd.  ®en 17 onte 
Dekten wp de kuft ban Sumatra. Den 20 zagen Wp berfcheidene kleine Ei⸗ 
Eandtieg / ende huftban Java. Daags daar aan ontdekten Wp Bantam , 
pl — eindelijk op ben 22 Auguſtit anker boor be reede van de ſchoone ° 

tad Batavia, 

ACHTIENDE HOOFD-STUK. 

Aard der Chineezen. Opvoeding hunner Kinderen. Klee. 
dingengewaad. Hun Huwelijken en veelheid van Vrou- 
wen. „Huizen en Wooningen, Gefchilderde muuren. 
Huisraad , en maniere vaneeten. Begraaving van Doo- 
den. Zeldzaame Konften en Googchelaarijen van eenige 
Chineefche Tijd verdrijvers of Bootfemaakers, Des Schrij- 
vers vertrek met de Hollandfche Vloot van Batavia, en 
komft aan Cabo de Bone Esperance, &c, 

hk Z, Al niet onderneemen een befchzijbing ban Deeze niet minder berma⸗ 
— kelijke als pragtige Stadtedoen/ dDewijl’er Pederlanders genoeg 

zijn / Die deeze moeite al lang Loor mp genomen hebben. Alleenlyk fal tk 
bier maar ſpreeken ban eenige Dingen / Die tk er geduurende een verblijf van 
omtrent 38 maanden gezien en opgemerkt heb. 

Binnen Batavia zijn meer Chineezen/ alg andere Landaarden / en den 
Gouberneurtreliterzijntolaf. Meeſt altemaal zijn 3p vijke Vooplicden / 
en hebben winkels ban groote waardp. Alle maanden betalen zp aan den 
Bouverneur een Aijksdaalder / om verlof te hebben ban een blok hars op 

bet hoofd se dragen / zunde het overige beg hoofds eenemaal kaal gefchaoe 
À nn id 
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cen. De minften ban hen zijn in China geboozen/ maar meeft in Azia ; 
doch hun boorouders / uit China geſprooten / Gebben aan hunne nakomez 
lingente gelijk met de naam / hun meefte gewoonten/ zeden / en Bodg- _ 

ete der Dieuft overgelaten. , Doorgaans zijn ze fchzander ban geeft / liftig.in den 
MUREN oopbandel/ bedzicgelijk ou hun waren te berbalfchen/ en ieherig-om, in: 

zonder hoid Den lzrigtegen een boordeel af te zien. —— ba⸗ 
zeutn alierlep ambagten/, banteeringen / on honſten / Helden on zee / en 
ougemeen gaauw ín” fEuk ban de Habigatie / beminuers vaneen goed gez 
tal Drouwen / en uitftcefkende Dobbelaars; maar dat het meeft te bekla. 
genie, elendige dienaars banden Satan. Hun kinderen, Die zp Gemeen: 
IK tot hun zeven /-acht, of negen faren naakt / of met een dun eeh om 

Opvoeding 2% lf Laten loopen). befmeeren zp °C lichaam met Borreborry ban t hooft cot) 
der Kinde: pe boeten Wanneer zp. maar ’t mingte letfel aan De zelven befpeuten, . Dees 
EN 3e Borreborry is een foo2t ban geele Indiaanſche Daffraan/ welke zp met, 

Ulapperg-olp/ Sandel-hour/ en ook wel met andere dingen vermengen. 
Geooter gewozden zijnde / Worden zp ín ’tleezen / fchzijben / en cijfferen / 
mitsgaders ín ’t Boekhouden / en wijders ín alderhande konfien en Wee: 
tenfchappen / handwerken en ambachten / onderweezen en vlhtig voort⸗ 
gezet. De Dochtertjens leeren ook naapen/ borduuren / bzaapen/ en 
Dieegelijke beoutwelijke handwerken / en waden insgelhks ín alderhande 
koopmanfchappen geoeffend en bekwaam gemaakt. ‘ 

dJeedinss De hleeding der Chincezen op Batavia, gelijkt ooft in't meefte beef der an⸗ 
en gewaad, Bere plaatfen ban Ooft-Indien , zíjn doorgaans hembden ban wit of blaauw 

katoen / met lange wijde neerhangende mouwen. Deeze hembden / of 
Kabayen, welke zy gemeenl jk ober de naakte fchouderg dragen / hangen 
over Gun beoehen nederwaarts / Die fommigen kost / en anderen tot aan de 
goetentoekomen. Zpdzagen muilen of klompjengzonderober-leer / die 
vaſtigheid geeben Daar een klog-wijs pennetje / 't geen tuffchen De groote 
toon en zijn gebunren komt. Den baard trekken 3p zich uit / laatende 
maar alleenl jk cenige enkelde hairen boben de mond ent aan De kin. Som: 
migen ban de flaatigften en aanzientijkften hebben een fijn gebraaid floers⸗ 
je/ ofeen netje/ flepg-Wijze ober het bao2- en opper-hoafd heen gebonden / 
am de pronk en tot cieraad ban ’t hair / Daar zp meeft altemaal zeer hovaer⸗ 
Big op zijn ; ook befiijken 3p 't bewijlen / om het gladdigheid te geeben / 
met Glapper- of met andere olp ; inbaegendat De geenen / Die De Chinee⸗ 

_ zen nooit gezien heeft / heneer boor brouwen alg boor mannen zoude nee⸗ 
men. De Bzouwen dragen lang git ſwart hair / zonder tuiten / doch met 
een knoop of flinger achter omtrent de nes gebonden. Sommigen bebben 
cen linden / katoene / of Dun kamerifkgdochg Baytjen , of boezem-hleedrje/ 
Tog en lugtíg ober Den naakten boesem been hangen. _ Anderen gaan, met 
Det boben-lijft'eenemaal naakt/ behalven dat ze het fchortje/ of klerdije 
ban katoen / Fotas, of andere ftoffen / wat hooger alg andere Indiaanſche 
P2ouwen/ om de middel / en zelf aver hun nederhangende boeften/ met 
baie of bier lagen om t ljf omwinden / hangende hen borders Deess Kleede 
tje tot De vaeten toe. ot kaam nta ir) dut | zn 
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cn trouwen / zonder veel plegtigheden of ceremonien / Diltwilg meet edad akin 
Proutwen/ als zp begeeren konnen / of magtig zjn de hoftte geeben; maar “von. 
hiet tegen hebben sp een gewoonte ingeboerd / Dat ieder ban deeze Bronwen wen. 
niet alieen zich zelhen maar ook den Man daar af berzorgen moet / indien 
ze niet Dapper afgeroft Wil weezen IRiettegenftaande Deeze menigte ban 
_Beouwen/ boerd d eerſt getrouwde gemeenlijk / na haar Man / hoog: 

fte waard; Hocht gebeurd nietzelden / Dat d' anderen / tnzonderbeid zoa 
ze wat goelhk sijn / zich daar dapper tegen zetten / en met kracht ban buis 
ften de Geerschappperachtenteberkrijgen. 
Be Waaningen en Puizen det ryke Chineezen Binnen Batavia sijn Ban wooningen. 

ſteen / kalſt/ enandere harde materialen gebouwd / en tamelijfs vuim en 
groot / met kamergen vertrekken afgezonderd ; doch De folderingen zyn 
niet bebloerd / maart ín de mooifte kamers met Indiganſche natten beleid, 
d' Andere Ehineezen/ Die ban minder Vermogen zijn / hebben Mm hun hui⸗ 
zen en woentngen doorgaans Duiftere naarevertreliken / daar men ſelfs by 
vaag wel che diend ce branden. … Demmuren / en Deuren / zijn met ui: Gefchiider 
bels-koppen/ en veelderhande berbaatlijke TPonfterg befchilderd/ waar $5, Pveren 
boor zy / ſelfs in het bpzijn ban anderen / fomtijds hun gebeden doen. koppen, &c. 
VBDooꝛgaans Gebben zy weinig huig-raad/ Want daar bekommeren zy 

zich níet beel mede. »t Poorna amſte dat men in Bun woonfngen Lind / 
zijn matten/ ſtoelen / baaken/ nappen / kruiken / enbalpen/ met wat Huisraad. 
aardewerk / koper / pinang-bekkens/ en andere leuren, Hun ſpijs be: 
ftaat ín alderhande wel-toegemaakte gereten / die den Man doos fijn 
Brouwen op een klein tafeltie/ in zeben of acht of meer Kleine ſchoteltjens / 
baorgezet worden. Den Man zit alleen aan Dit tafeltje/ of met andere 
Mannen bergeselfchapt/ maar nooit men fijn Drouwen. Zp batten de 
ſptjzen met twee kleine ſtohjens / Die fp tuſſchen De bingeren ban de rechter 
Band houden / zonder oort metde handen tn defchotel te taften. Lepel- 
koft weeten zp zonder LTepels al ſſobberende binnen tekrijgen. Den Han manieren 
of de Pannen / hun maaltijd aldus geeindigd hebbende / Kamen De vrou⸗ van cerca, 

_ Wen/ Die zoo langachter-af hebben maeten ſtaan / en neemen het ober- 
sie weg / tgeen ze ter plaatfedzaagen/ Daar fp de maaltijd zuilen hou⸗ 
en. 
Hun dooden begraven fp buiten de Stad Batavia, ineen blakte/ Dic hen raavin— 

Han De Qederlanders vergund is / en den naam ban het Chineefch Kerke van dooden: 
hof draagt. Be Braben zijn ban kalk en ſteen baogs-wijze boven door 
metfel-Werk bedekt. Wier komen de Ehineezen fomtijds met hun Douz 
wen / Winderen / en Bzienden / met zich; brengende alberhande Wel-tocges 
maakte fpijzen/ fruit berfnaperingen/ en ſoo boorts / am de gunſtige 
Bpffand aan de ziele ban hun Pamaagfchap bp den Sata te verwerben / 
offerende hem ten dien einde / met nijgen en buigen / alte het medegebzagte 
op/ gelijk aak eenige ſtukken gefchilderd papier/ Daar Wonderlijke figuu⸗ 
tenopffaan. tZelve doen fp ook / wanneer fn hun dooden begraven. 
Als ze de fpijzen nu dugdanig aan den Satan aangebooden hebben / Deelen 
fin fe onder malkkander, Bokbetoonen hd bum milwaadiaheid Ee 
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fn den Nederlandſche Wontsgezellen / die daar alg aanſchouwers geko: 
men zin / een gedeelte Daat af te bieden/ Welke fomwijlen doo? hanger / 
nieuwsgierigheid / of ouwetendheid / hier fouten begaan / Die in een kiri⸗ 
ſten waarlijk verſoejelnk zijn. | 

zeldfaame © Pen bind onder de E hinefen ook heele Tohenaarg/ Ceeken· bedieders / 
enn ‚en WDaarzeggerg / en konftige Bootſemakers en Googchelaars / die van 
Pen van D'eene plaats nad’ andere reizen / om in gebaar ban Gun leeben/ ten min: 
eenige Chi- ften foo ’t fchijnt/ hun koſt te berdienen. ’k Zag cen Diergelijk Bezelfchap m 
— — Tijd: de maand ban December te Batavia Dingen Doen / die te recht boor wonder⸗ 
ada gk honden gaan / en Waat ban ilk den Weezer hier't verhaal zal mede: 

eelen. 
Eerſtelij ſroop een ban den hoop ondereen mand/ die zoo eng Was / 

dat hp’er naauwelijkg onder konde zitten. Cerſtond daar op ſtak fijn 
ABakker met cen bloote degen foo dapper daoren weet door dert mand/ dat 
den geert / die'er onder zat / luidskeels began te Schreeuwen / en het bloet 
bau alle kanten doorde teenen liegt ; maat zoo haaft hp daat onder teer 
vandaan kroop / kon men gantfch geenletfel aan hen: befpeuren. Up 
flonden berwonderd / Dat nieteen ban deeze fteeken hem getroffen had / 
daar nochtang de mand zoo geweldig naauw was / en Den degen Daar t’ el⸗ 
Keng door enn meer doo? had gefcheenen tegaan / en Daar wp met onze oogen 
% bloed daar hadden zien uitloopen. 

Vervolgens nam een ander met Wonderlijke gebaetden cen Bamboes; 
Die Wel 18 of zo boeten lang was / en onder De dikte ban omtrent anderhal⸗ 
beſpan had / loopende vorders na boven allengskensicherpertoe. Deeze 
Bamboes zettede hy met het dikſte einde in den Gordel / dien hp om ſijn mid⸗ 
Delom gewonden had; wanneer een ander ban De Bende / een fangeling 
ban omtrent zo jaren / met een lugtíige loog den Bamboes-Dzager Laun ach⸗ 
teren op de fchouderen ſprong / en in een oogenblik tot boven aan den top 
palmde/ daar hp met fijn cene been op ging ſtaan / zonder zich erdeng aan 
baftte houden. Dit fcheen ons geweldig wonderlijk ; maar nocij won⸗ 
derlÿker wag’t wanneer den WBamboeg-dzager de ſtok los gelaten hebben: 
de / zullis dar de zelve nuu niets meer alg op fijn go2bdel ſteunde / met wak: 
Kete fchzeeden Geen ein weer begon te wandelen / zonder zijn laft te laten 
Stallen. Dus wandelende / ftak Gpr den buik / om den Bamboes deg te bez 
ter int gewigt te konnen houden / Dapper vooz uit/ en zertede de handen 
in de zijden / ziende gedurig Apwaarts na De beweeging Lan ben geen / 
Dien bp dzoeg/ enfijn lichaam daat geftadig gints en Weer na buigende ; 
inboegen dat wp hiaeclijk befpeuren Kanden/ dat deefe konft Bao? geen toos 
ber / maar alleenlij dooz een behendig en vaerdig balanceeren tac: 
ging. 
Na bat den jongeling nu Weber beneden gekomen was / en aldaar eenige 

kuurtjeg aangevegt had / klom hp andermaal op de zelve manier na boben/ 
en ging theng met de buik op het ſpits banden Bamboes leggen / flechende 
banden en boeten ban zich / eben gelijk men De vliegende Wupidoot jeg 
leegt uitte ſchilderen. Metdeeze bragt begonden Dzager weer als — 
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heen dapper met raſſe ſchreeden heen en weer te wandelen / zonder dat men 
eens beſpeuren konde / Dat hy angftig boor fijn bragt mag. 

Dooʒ de darde maal zettede hy de Bamboes blak boven op fijn hoofd / en 
Den gedachten jongeling daat kruistaijs mer de beenen ouder’ Lichheam op 
zijnve gaan fitten / licpphp/ zonder dat De ffolt nu eenig ſteunſel had / daar ë, 
foe gefwind mee voort / Dat ik ieder oagenblik/ Wanneer bp nch omkeerde/ 
nict anders dagt / of den ander zou ban beven neer gekomen hebben; mact 
Deefe wijt fich met d’ armen foo wel ín ’t gewiat te houden / Dat hr onbez 
fchadigd met een bzolijk gelaat weer beneden kwam. 

Maãar nuzal ik een zaak: gaan verhalen / die alte geloof te boben gaat / 
en dien ik hier naauweitkg zonde Burben ſnboegen / indien er niet duizend 
nebeng mp oog-getuigen ban ge weeft Waren. Gen ban deefc felbe bende 
nam ecn klauwen touw / waar van hp het eene eind fn De hand hield/ en 
het overige met fulk een kragt na de Lugt wierp / Dat Wp met ong gefigt 
bet eind baar ban ntet bereiken Konden. Thans klauterde hp met cen ons 
uitfpecekelfjke gefwindheid bp dit touw op totſoo hoog/ Dat Wp hem niet 
langer fien konden, Stond nu bol berwonderings / níet weetende wat 
Bier van Wogden zou; wanneer ‘er een Been uit de Lugt kwam batten. Een 
ban deeze toaveragtigen hoop raapte het terſtond op/ en wierp het in de 
mand / Daar ik hier boo? af gefprooken heb. Een aogenblik daar na biel 
‘ereen hand / en terſtond daar op het andere been. Om kort te gaan / 
alle De leden Des lichaams Kwamen aldug uit de lugt ballen / en wierden by 
malkander in de mand gewogpen. 'tAlderlaatfie ffuk/ dat wp neet faz 
gen komen / was het hoofd / tgeen niet ſoo haaft d’ aarde had geraakt / 
of den geen / Die De ffukiken opgeraapt / en m de mand geworpen had / 
ftolpre De felbe’t onderfte boben. Chang fagen wp boo? onfe oogen alle 
Decze Iceden weer aan malkander kruipen / en in’t Kopt een bolfkomen 
menfch witmaken/ Die terſtond Weer/ gelijk boo2 heen / gaan en ftaan 
konde, zonder het minfte letfelte hebben. Nooit ben ik foo verwonderd 
geweeft/ algtoen{ikdit wonderlijk werk aanzag / en ík twijfelde nu niet 

_ tanger / of deeze berblinde menschen wierden ban den Duivel daar in gez 
holpen; want bet dunkt mpt’ cenemaal onmagelijk / Dat men dooz na: 
tuurlijke middelen iets diergel k8 zoude konnen doen. 

In Januacp deg faarg 1677. begon men fes Schepen te laden / om na 1677: 
Holland te treffen, Vermits op nu insgelijks / zoo Wel alg de Wolland: 
fche Soldaten en Bootsgeſellen / begeerig Waren om na cert foo lang afwee⸗ 
fen/ cneen omfwerbing ban zoo beel Honderd mijlen / ons liebe Vaderland 
en Betenden weder te fien / beflooten wp deeze gelegentheid niet voo? bp te 
laten gaan / en hebbende derhalben berfogt op een Deezer Schepen mede na 
Holland geboerb te mogen worden / wierd ong zulks beleefdelijk toegeftaans 
3elfg hadden wp ook D’ eer ban op de maaltijd genoodigd te worden / Weke 
Ben Generaal gewoon ig alte jaren bp Heeze gelegentheden aan de voor⸗ 
naamfte @fficierg van de Bloot te geeen. : 
Fa dat wp dan affcheid ban alle goede bekenden hadden genomen / liez —— 

ten wp ong op den 9. Febzuarn met een — ſchuitje aan boorzd ker atie, 
dant 3 gen, 
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‘NEGENTIENDE HOOFD-STUK. 
Viterſte paalen van Afrika. Gelegentheid van Cabode Bo- 

na {peranca,Waterbeek door het midden des zelfs vloe+ 
jende.- Cabo Falfo ; en oorzaak van des zelfsbenaaming, 

_ Bank'voor Cabo Falfo. Cabod’ Aiguillas, en oorzaak 
van haar benaaming. AgnadadeS, Bras. De Vleefch baay , 
en waarom zoo genaamd, Dafle-Eiland „en See-Robben 
by her zelve. Cornelia , of Robben-Eiland, Tafel- 
baay, en haar haven, Boffchagien ‚&c. Befchryving 
van den Leeuwen-én Tafel-berg, &c, 

D E Weerelt word ban He Land-befchrijbers berdeeld ín bier Deelen / 
daar ban fp het Derde Africa noemen / ſtrekkende infonderbeid Zuid ET 

en Nooꝛd / wo;d ban Azia gefcheiden door het Moode Meir /en te gelijk ban ‚van Atii- 
Europa dooꝛ de Middellandſche Zee/hebbende ten Weften de Grooten Deez 
aan / ban waar het na America wijdluftig uitficekt / en Wederom na het 
sZuideninbalttot een ſmallen Tand reen / Welke met eenige hoeken in zee 
uitfteekt / Daar ban d'autterfie punt genaamd word Cabo de Bona Efpe- 
ranca, 

Det teid op de hoogte ban ruim 34 Graden / bezuiden de Middellijn deg Gelegen: 
Hemels; bertaont haar ban buiten aan met-beefchetden hoeken en bagten / bei: Aan ea 
in twelke be Zee fchijnt door tebloepen/ hebbende hooge Bergen; achter roraranen” 
welken een betten Heubel / daar een grazige Weide / berciert met aangena: 
reen wel-ruikende Brmiden gelegen tg. Midden Dooy De feite ſtroomt een 
Yare Waterbeek / Die uit de Bergen / in't Zuiden gelegen / aldaar in zee Waterbeel 

uitlooft / ban daar en Poftwaartsg / tataan Cabo Falſo, ſirimt het in: Haen her 
Waartg/ Der zelver oeher Doorgaans met klippen bezet / Dat met Zui- 
delijke inden een ‚lager wal maakt, Derboegen De Dchepen te na- na Esperan- 
Komende, ín gebaar zijn ban te flranden. De gemelte Cabo Falco , of ce vloejende, 
Palfche Caan / alfoo genaamt Lan d' Engelfchen Admiraal Candifch, 5200 also: 
vermits hp defen haelt boor Capo de Bonna Kíperancaaanfag/ daar ze nog: van des felfs 
tang ban Deefe tel te onderfcheiden ig / door de Drie hooge Bergen / Daar benaming. 
ban de middelfte bobend’ andere in hoogte berheben 18; ’t land niettemin 
lacger en blakker / ook beguamer gelegentheid om havens te bezeilen. De 
foete Aiwier / Die ber boven de Tafelberg fn weg neemt / teit binnen * IE 
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Bank voor wijk boten Falco; bao2 Defelbe leit een bank / biede Scheegen-nootfaakt: 
CaboFalso. dim ter zden in teloopen, Ger felver weg 18 den naaft aangelegenen hoen 

Cabo de genaamt Cabo de Aiguillas, Dat ig’ Hoofd ban de Qaelde of Compaſſe / cn 
Aigaillas, Dat bermitg de Compaffen aldaar ban haar gewoone freek afwijken / en 
en oorfack gan’t JRoopden na’ Boftentrekt. Dif-en-beertig.myjlbe-ooften de Cabo 
— be: de Bona Eſperanca leit Agnada de S, Bras, inꝰt midden det felve een Biland / 
Befchrijving Dat onbewoond ban menfchen alleen een fchuilplaatg verſtrekt Loo? mauz 
van Agnada fchilskelijke Beeſten / Bogelen / en Viſſchen; aan * bafte land is t hoog 
des. Bras. en heuvelig / mer Bergen en Dalen / Dat niettemin eert goede weide ver⸗ 

fchaft / boozeen groot getal ban atlerlep bee / ’cMelkk aldaar zich onthout. 
Yan de Weſtelhlie hoek valt het water (Dat klaat en foet ig) uit het Geberg⸗ 
te/ dog is befwaarlijk omte Galen / becmitg be quade Stranden een moes 
selijke acheid geeft om te landen; ook leit de Meede boo? alle Winden open 7 

Vlees-baci, behalven alg hp uit het Nooꝛden waait, De Vleefch-baay aan gene zijden 
en waerom Der Nivier (Die tuſſchen deeze en Die han S. Bras een fcheidinge 1waakt) ig al 
Ee 8 zoo genaamt om d’ oberbloet ban Bee/ 't welkt Pieter Both in fijn tijd aldaar 

j bont; gelijk de Dis-en Moſſel · baap (be-ooften Cabo Tallado ) ban de ſelve 
om diet oorzaak alzoo genaamt zijn. | 
Tot ſoo verre is het om de Ooſt ſoodanig als wp berhaalt hebben. Wat 

onde Boord belangt/ beginnende bande Bajade S. Martin, ig ’tlangs de 
Strand bol Rlippen. Dat 'er naaft aanleid ig De Baat ban Saldanha; en 

Het Date hexwaarts aan leit het @iland Elifabeth, bp Spilbergen genaamt het Dafle 
Eyland, Eiland, gelegen op 33 Gzadenen 40 Minuten / 2 mijten van't bafteland ; 

beflaat ín fijn omtrek een mijl gaans / heeft aan be Boft-zijde bequame haz 
ben / om met de Dcheepen te fetten op 16 vademen Wit zand-grond/ ome 
trent een gootelinghs fclhoot ban ’tWand/ het teid lager aan Zee / en met 
Klippen beſet alwaar haareen meenigte ban Zee-Mobben onthouden / 
gelijk op ’t Land veel WDild-gedierten ; maar geen varſch water Daar te be: 

gier Eyland ſomen is. t Eland Cornelia, bp de gemelte Spilbergen , *t Robben-Ey- 
anders Rob- land gebeten / leid een mijl ban ong af / ig wet grooter cn hoger alg ’t booze. 
be-Eyland. gaande / doch in Bieten en Pzugten Ges felbe ernigſins gelijk, ú 

Ju komen Wp tot Cabo de Bona Etperance; met melke naam Defe gant 
fche LTandſtreek / eu Der felver Fnwoonders bekent ffaan ; anders is haar 

rmelbaay, naamde Tafclbaay, hebbende een beguame Maven boot cen groot getal 
vens Schepen, welk cen half mijl t° Zeewaart op 8/ to / en 15 Bademen 

Dteen-gront konnen neder ſetten / leggende beſchut vegen veel winden / 
(hoewel bp dijfig weer / beel ſchielhke ſtoznen van tufichen’t gebergre hets 
boort komen /) doch Diede Schepen meer breed als gebaar beroosfaken, 

Bofchaagien Nan Wand zijn digte boſſchagien / en nare Wilderniſſen / omfet met dikke 
EE Boomen / welkers Sclyorfe fappig en tog ban verwen zijn: — Onder haar 
Tafelbat de Digte takken konnen geheele Depr-legerg verſchinlen, maar voornament⸗ 

Ye Tĳk verſtrekt het voor Leeuwen / hgers / Adderen-gebzoetfelg / en an: 
Valeijen , dere afgrifelijke Wanfchepfelg / (ban welke nader verhaalt fal worden.) 

en bequame Cuſſen / en agter de Berg zyn lage Balepen/ op welke het Deefial kan 
wet venvoor verluſten / ín een graſige Weide / verſien met overaangename — 
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hendekeuidenen bloemen. Midden door de felve bruiſen He beehjeng/ 
met een overaengenaam foet en koel water. E 
Behalven de Bergen binnen 's landg gelegen (daar ban ſommi⸗ 

gen met ſneeuw Bedekt zijn ) leggen albiet ter plaatfe twee hooge bergen: }anwen. 
Namentlijk / De Tafelbefgen Leeuwenberg, Defe ſoo genaamt om Batfe berg. 
als een leggende Teeuw bertoont/ alg ook om de Teeuwen Die aldaar ſigh 
onthouden; feís condom met lang Gras / aangename Kruiden / en Wel? 
ruiliende Bloemen berfien ; fe heeft een ſteilen fpits/ Dic befwaarlijk toc: 
gank maakt / en bpdeifig weer / in de wolken berbergt. Aldaar is weinig 
geboomte, dannade Dalepen; welke nade Tafelberg nadert / heeft het 
een veugtbaren lan dsdouw van beelerlep vrugten. En 
Paar de Tafelberg / foo genaamt om baar geftalte, is ongelijk groo⸗ ’ De Tafet. 

ter/ en ook beftmaarlijker om op haar hoogtetegstakten. Ak Die defe terg °°S 
onderffaan heù/ Weet er Dit volgende af te zeggen. 
Naeen eneen half uur gaans ban de ſtrand / komt men aan den Geet 

deg ſelben bergs / en opwaarts gaande ober een fmalle weg / verheven al 
een ka-Dikje/ bat omtrent Galver hoogte komtte eindigen ; ter weder: 
zijde deſen weg is een aflopende laagte / en baben dien / ter rechterhand 
een fleck aflopende waterſtroom / die langs defe Ballep / met Llippen / 
Spelonken / en digte Boffchaaten befet/ een ſchuilplaats verſchaft voor 
t wildgedierd des Wouts. De Glippen/ Die den. weg moepelijk om te 
gaan maaken / benoodzaakt ben Keiſiger dikwijlster 3de af / en in de 
Palepentetreden/ dus door de menigte der Steen-rotfen en Rlippen / tuf- 
fchen heen / en oberklimmende; Doch de weg balt te Dzagelijker/ vermits 
men onder de fchaduwen der boomen / boo? de firalen Der Sonne kan verz 
fchuplen. Naderendeeen ſtuk weegs boben de Gelft Der hoogte / Komt 
men aaneen fmallen weg / nauwlijks bier boet breed / latende ter ſſinker⸗ 
banbdeen hoog opgaande rots / Dieng top- punt tot den Demel ſchynt te 
tetken ; en tet rechterhand daald dit nederwaarts tot een afſchrikkelyke 
Diepte / ſoo dat men (omntet nederwaartste ballen ) bp'tgrag en andere 
ſtruiken / moet vaft houden. 

Pan defe weg komt men eindelijk tuffen twee groote overhangende Wlijg: Groote o- 
pen. Pertwondereng-waardig1g’t / dat groote Steen-rotfen tn’ hangen vorhansende 
Des bergs gebeft fFaan /maar-ban ook fomtijts groote brokken afſtorten zb ratel- 
dat een vſſelhk gelupt geeft. Tot de krupn deg bergs nadert men tuſſen berg. 
De gemelte kloof die aan weder zijde als hooge muuren verſtrekken / alleenz 
lijkcenfmalle doortogtmaakt. De bodem des Bergs ís met effen fteen- 
klippen als bebloect; de hoolen en kuilen fn bezet met klaar water / dat 
den dauw en beelboudige wolken aldaar overlaat. Pan daar ziet men na 
alle zijden wel beertig mijlen in 'tcond. De huiſen / fchepen/ en ſtranden / 
omtrent de Baan / sijn als ſtofkens in de oogen der geenen Die op De Berg 
zijn. Wet gragen loof waft daar hooger en weeliger alg ín De balen en wei⸗ 
den / obermite de winden aldaar (doorde hoogte) Weinig blaſen / en heel 
met tolken zíjn befet. Baar komen wel Bheên enSteen-Lokken/maar voor 
Weede Dieren fchijnt hee te hoog / en Die om laag in de heg det 
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Steen-ratfen en-dare Wilderniſſen baar onthouden Ober be fange 
Buruiken/, ®iftelen / en, Doomen berfchuilen, de Adderen en. Slangen 
iBaardat?er Diffchen in ſeeker Water · poelen ſouden weemelen / geen lou 
ter verdichtſel. —V—— add Be ante 

Setempert · ®elucht ig er vedelijk gematigt en geſont. Voor den, doeft ig er goet 

heid dess en fmakelijk water / Dat ligt te belomen is. Cot Spijs ten dienſt des 
Luchts. menſchen zyn hier averbloedige vrugten van Dee en. Beld/ van het welke 

in t byſonder verhaalt ſal woꝛden 38380 
tit an nege a J Ds | 7 7 nadtol® ne 8 4 

a ad Asof — gent UI HET VAPH nd ARWINTIGSTE : HOOED=STUK 
zug A3 NITE, HEU DI nt AT Teab | fi uo A Tisgat J ? 

Elendígen flat der geboorene Iawoonders van Cabo de Bo- 
naE{peranca-Maniere van Kleeding: Waarom Hottentorts 
genaamd. Hun Spijzeen voedfel. Ongemeene fnelheid in 
het loobpen. Aanmerkelijk voorbeeld van der Hottentor- 

‚ tenonbuigfaamen aard.” sAfbeelding van hunm Schuil-en 
“Verblijfsplaatfen! “Vreemde manier van yryen éh Huwe- 
lijken. „Opvoeding der Kinderen. … Handel en, Koop- 
manſchap. “Onderfcheid in {taat en waardigheid, „Wa- 
penen en Oorlogs-geweer. Maniere van Godsdienft en 
van. Begraavinge, &C. 1e vino vie zelf 

— Bebefchrijbing deſer Geweſten / aanvangen wy der ſelver In⸗ 
— woonders / ban welk het wel noodig Wag een ander Heraelites her⸗ 

boort te doen komen / Die haar beklaaglſie ſtant en blinden woetheyd al 
aan beſchreide; want behalven d' elende Die fp met alle menſchen / om der 
ſonden wille onderworpen zijn / is ool nog te geloben / dat den vloekt over 
de Ninderen Chams (ban de welke fp af komftig zjn) op haar leid tot deſen 
Dag. Spzĳjnin’t gemeen klein / mrager/ errank; en zoo affchouwelijk/ 
Luil/ woeſt / en wild; dervoegen men in haar niet meer menfchelijk kan 
beſpeuren / alg dat fe’t uiterlijk zijn / en na zeden den aard ber beeſten 
meer gelijk. Sp zyn dan van een middelbare geſtalte ban een roos· geele 
verw / Doch foo niet ban natuur alg welter oorzaak ban bet en ſmeer / 
waar mede fn haar lichaam beſtryken / en ín de Son tus opdrogen: Bat 
sneer is / ober het gantſche lichaam hebben fp kerven en hakken geſneden / 
an welke fp allen alle‘ vuiligheid ban geflagte beeſten / mee opvullen / en 
kael bet beſtryſien / tgeen foo ſterken en bangen lugt bart fich geeft / dat 
men Baar / eer ſy geſien worden / Doog De ſtanſi honnen vernemen / en ha 

IL 
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Bit ſweeren Sijn ſu onberzadig ; want wanneer fp doo? eenige middelen ín 

óllanbers ao weten te geraken / verboegen ſy fich terſtond 
Hyde vlepsherels / alwaarfe dan Gare huiden ernstig beſmeeren / en Fez 
Ber mer het Get en wart ban de Kketel Waat mede fp meenen haar lichaam 
wel gereinigt te hebben, Hier bp Komt noch haer uitterlijtte vercierſel / 
beſtgande inde maagenen darmen der geftächte beeften / Die fp om den 
hals / armen / én beenen vlechten; De felve verſtrekt haer met cen boog 
een fate / Am de welke ſy haer Cobak / Pypen / en andere Klemigteder we⸗ 
ten te verbergen. Waer naekte opperleden Hebben ſy onigefTagen met’ cen 
Guid ban Bokken- of Fobbe-bellen/ hebbende het hair na binnen gekteeet/ 
die ſn om den hals toebinden/ en alzoo als een Mantel gerond zijnde / 
hoottotdebiflenlatenaf hangen. Spbedekken haer Schamelbheid met 
he ſtaert van een Schaag/ dat achter met twee bant jes Word baft gebonden / 
haer boeten zijn geſchoeit met foolen ban beefte-bellen ; hef hodft ban de 
zele Bellen bedekt / op welkhe/ tot cieraad beeren ban Strupfen en anz 
dive Bogels spgeregt zijn: _ Eenige dragen kopere Penningen /_ ofte ſnoe⸗ 
ren bat geſlepen Scheipen en Poralen ot den hals. Anderen hebben 
Arm Banden ban kleine ſtukjes Kooper of pſer / en andere froffen / Die int 
midben doorbaozt zijn / na de behattingen ban hun geeft wel gemaakt. 
De naam ban Hottentots, (Die haer bp alle balkeren nu bekend maake) waarom 

is er allercerft ban de Bollanderg gegeben/ om datfe hart ban fpraak/ en Horentors 
befwiaarlijk te verſtaan zyn; want de woorden Dre ſy voortbzengen/ en STER 
berre uit De Keel / met een ſchor geluid / al’ hakkelende op halen / geeft 
eén geluít alsde Balkoenfche Ganen. de Oorzaak hiecvan/ ſprut uiet al: 
deen wit een quade marter ban leven / die ſy houden in ſphs en drank / en andes 
ten ongematigheid / maar ook in de jong geboozen Kinders fchijnt Dit gez aar opije: 
Beek / met aldat geflagt gemeen te weſen. Laer gewone Spijfen zijn en voeazer. 
Beeſten / Pogelen / ofte Diffen/ enallecten vzugt des Belde. Wier van 
$5 haat boorname Loedfel eenige wortelg die Ban goeden ſimaek zyn / in gez 
daante en verwe alg De Vaftinaken. De doode Beeften/ en Pig (hoe 
zeer Dat het ook frinkt/ en dat Doos fiekte en andere roeballen geſtorven i18 

_ word ban haar raauw en gulſig mgeflakt/ fcheuren t met Ganden en tan⸗ 
den vaneen / alg de wilde Dieren des Wouts; ſy betoonen niet de minste 
tennis te hebben ban Beeſten te ſlagten noch Zagen / of Dogrl-Langen/ 
geel min ban Viſſchen/ teeven alleenlók ban’tgeen deAerde van fig telf 
voortbrengt / weeten ban koorn noch moſt bouwen of planten / maanen 
oeogſton / int deſen Deele de onvedelijke beeſten gelijk. ET DAL 

Paar Dank ig water / vok fomtijdg melk ban de Dieren / Boch dao? de 
ommegang met de Hollanders leecen fp ookt Brandewijn / en andere ſterke 
gemengde Wateren dafnhen / en Cabak rooken / Dat fp alle ſonder os er⸗  oomee. 
fcheid infwelgen 5’ dach konnen niet beel wegen haar ſwaliheid verdragen / … neincia 
ſulls ſy ban een Weinig dronken en Hol worden /-onder welſt fp Dan amet der woort 

fchzeeutwen en toepen groot migbaat bedrijven. In t loopen ziju fp foo wier jers in hee 
neemend fel / Dat fe niet ligtelijkt agterhaalt konnen wopden / dat in haar Blaardicf- 
Dief-flal/ (?t welſt doch haar allee aart i8) bapper te fade komt; an achtize gaste 

ì en sisters oo 2 ENGE 8 
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Serbie ober geleid zijn / met eenige bellen ban Robben of andere Dieren obertogen / 
vlaarfen. evben aigeen Sonnen-fcherm. De Hollanders naemen ’t Berkeng-kotten ; 

„Handel en Dooꝛ lange verkeering met De Hollanders / hebben ſy eindelijkk Dre is ed 
Koopman- 
Chap. fCogfekeretgdendes Jaars / aan't Viafteel de Goede Hoop, met geheele 

Wapenen 
en Oorlogs- ftaat haar Beweer in cen Aflagaap / _WBoog-en Ppl-koker/ met welke 
geweer, © fpde Ballanderg te heev gingen/ doen fp mer haat in abies Ja 

bir aat. 
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ſtaan uit Bet bouten / en planten / ber: Nederlanders /-op hgar boden / 
saat op fp voorgaven darmen haar tena quam; dog Gaer befte geweer ts 
aïtíjd het lopen geweeft / het welk. (gelijk alree geſegt is) fp foo ſnellion⸗ 
nen doen / Dat men meteen goed Paerd haer nauwlijks kan achterhalen. manier van 
Pan haer Godsdienſt is weinig te zeggen / vermits men biet ban qualijk Gocsdien?. 
bewijgaf gebenkan. Doch faa veel ig er ban/ datſe fomtijdg in een dui⸗ 
ſter Bolbpeen komen / en aldaat maer ſingen / ſpringen / en hand-geklap 
malkenderenonderhouden, _Bokteekenen fp met cen roode Steen eenige 
rag en kruiffen aan het Voorhoofd Waer op dan haet bergaderinge 
cheid. t J di 

Haer Dooden worden al zittende moeder naakt ineen Diepen put gefet / Maniere van 
fonder eenige uitterlijke Lik-pligten: Maar op datſe bant Wildgedierte Begravings, 
níet ſouden Wedert opgekrapt en berflonden worden / bedelven de ſelve met 
— ew bzengen een hoop Steenen te ſamen / Die fp overt Gzaf 

EEN-EN-T.WINTIGSTE « HOOFD-STUK: 
Geftalte enaard. der Leeuwen, Tijgers, en Rinoceroflen, 

òf Neus-hoorns. Of dit-Beeft den Eenhoorn der Ouden zy. 
Befchryving der Luipaarts, Panthers , Jakhalzen , Buf- 
fels, Schaapen, Harten, Rheën „ Steen-daflen; Steen- 
bokken y-Yzer-varkens, Land-Schildpadden ;/ ‘Slangen, 
&c. J—— 

Ni fullen Wp een kort berigt geben ban de aard en geftalteniffe Dee 
beeſten / die fig hier omtrent onthouden. ‘ mal wol 

Vooꝛ eerſt dan kom̃t in achting den Teeuw / cen Bonink aller Dieren/ Genarce en 
zoo doo? kracht alg woeftheid/ is in groote berfcheiden/- nader jaren en aart _ der 
berfchetdent heid der Landen daat ze geworpen zn. — Alhier worden toel becunen. 
d' aldeefcheikkelifkfte ban geftalte gebonden ; anderfints zynder op ander. 
geweften ban Dit zele Deel des Wereld / zoodanige Die niet opwaſſen in les 
den en wzeedhefd alg de Engelfche Londen ; fp hebben een ruſtig en bierz 
ſchotig hoofd / greote oogen / met Kleine oogen-leeden / die niet-beflaan 
lonnen den omtrek der dog appel / en is dit d° o0zzaak Dat fe met Open oo⸗ 
gen ſlapen; zijn bzeed ban Neus en Muil / de Lippen dun / waar van de 
bovenſte d' onderfte oberbekt. Behalven haar twee rijgen groote Tanden / 
hebbenſe bier grooter / die ſoo ſcherp zijn alg Dagen; en het if et 
ef aa 3 
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tens waerdig / dat de hardigheid des pſers da De! 
Hor Arad nde Dee RE BiA han Dan EE iſſen 
te hotten De halg ie matelfk dik / De borſt ſerk/ et middelbupk tankt. _ 
Jude voorſte boeten beefchuiten fich onder een ruigen bud bf teenen/ in 
de achterſte bier / alle gewapend met pſelyke Klaauwen. 
berwige Manen (Die ban be hals aart wederzijden afhan 
Teeuw onderſcheden vande Weeuwin/ alg die Daar: Û òntblaod / daar 
en tegen met twee Mellz mammen verſien is. Waar Bebeerte Geeft foaven 
ûitnemende hardigheid / Dat het (tegen malkanbder geflagen) banken buur 
geeft /-en haar Krachten zijn foo dapper / dat fe met een tuk een lebendig 
menfch baneen kunnen ſcheuren. Waat gang is eenparig / en niet mer 
ſprongen / of een viervoetige loop; alleenlijk als fp vervolgt Worden / ren> 
nen fp Doos Bagen En Struiken / en weten ſos voorſigtig te 5 u / dat ſe 
De aaa boetſtappen uitvegen / zuikg Bat men lebtelijk ’ foo, 
bijrtecro2d. Sp loffen de Sphſe (versadigt sijnde) uicdé Maag / man: 
neet fp bluchten willen / oftefiek zyn; heteen om lichter te wezen / Het an: 

der om De gezondheid, Want zijn keel Ziekten ondetworpen / iuſonder⸗ 
heid (5oode Genecg-meefters zeggen) De Roorts / met overloop van de 
Gal: En onaangefien haat fterhte en Waefthetd/ zijn fe niettemiti met 
breeſe en berfcheikkingebehanaen/ het welk d’ oude JPatuur- kenners one: 
Kent tr en elders haar zelben tegenſpreken. de Ecbarentherd Geeft 
gelterd/ Dat/ Die alhier (opde Tafel-berg/ of Leeuwen-berg) overvaren 
worden Han De Teeuwen / defe Lift gev2uikken: Om ’t gebaar t’ ontkomrie 
toffen op haar aankomst Bugpoeder uit cen Moet / boog het welk fp bltedens 
maat dat ze ook op de blugt gebragt konnen Wwozden doos ’t gekraai ban 
cen haan / is vals bebonden; want Wanneer dit bp ons (nt Werk ig gez 
ſteld / ig bekend geworden dat de Teeuw niet alieen onbertfaagt Wastoor 
de Baan / maar dat hy de felbe met de Pennen 7 nam en verſcheurden 
Sopleven ban den roof der beeſten / en bzugten des Beds. Tut hoeden 
voo haar Jongen zijn fe (eer getrouw, In de luſt tot berſanung boben 
maten geil; Berboegen menigmaal met anderen aard ban Dieten haar luſt 
volbzengen / Van welke Ban wederam nieuwe Gedrogten herkaor komen? 
Die onderfcheidentljk / op fich zelben geaard / een nieuwe Befthrijvinge 
hereifchte ; maat ong voornemen is alleen Der fulhe te berhalen/ die alljfer 

* beftent en in t Paderlandt vreemd zĳn, … heten oven 
_Gefateen … TOP voegen hiet dan aan den Eiger / een naam / Die in De Acmenifehe 

aart der ſpraa ten opfigt bau fijn (neler / een pijlte ſeggen is. J— 
gers De Btbier be Tygris droeg megelijk Dieu naam / om Dat ze uitnensend 

fneltu de Oceaen uitfiroamde :_ hierom hebben d oude Schryvers / bit Dier 
om ſyns naamg wille / gefwind en baerdig willen heden / De luiden wijz 

„makende dat ze vitnemend konde lopen + Opinus bergeljke fe Dier halben bp 
De weſte Mind; dach d erbacent heid en boorvallen ban onzetid/ hebben 
bit gevoelen van valsheid nvertutgt; want men behoeft nimmer te breſen 
boor dit Bier / als men maat op plactfen is Daar men in t rond alles beoo: 
gen kan / maar wel in Kreupel boſſchen / Wagens en Spelonken / a 
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wetge fehuiltjoehen Het fijn toof weet te beſpieden/ aen te vallen / en te 
— He fchielijk gelök de Kat de Muis; dochs Wanneer 
teur defe ſpꝛong komt te miffen/ gaat Get met cen tragen gang / at Bente 
lende weg/ treurig zynde / detwijle fijn loop ſoo geſwind niet en is om ſyn 
roof te berbolgen ; en Dit ſyn ongeluk kort nict alleen den IDPenfchen/- 
maer ook MWalven/ Werten/ Geiten / enn ander Wildvang wel te fiade / 
zander welfte het twet moogelift was / dat eenig Bier (uirgenomen D'Elía 
phant) boor fijn kracht Beftaen konde / wactom het ook hiet tichtelijk ges 
Hangérn Mod... Sp walen op tot de groote van een Zeeuw / Beeft Glinfie: 
xende oë gen / een breede muil / met pfetijke fcherpe tanden ; en imthers faa 
Hiunig zijnde klaeuwen aen de ponten. Shn huid is verciert met berfchet- 
de Wekken/ in Welke hee in (choonbeidfaa berte D’ andere wilde Dieten te 
Bout Ree, „alg de Paauw d'andere Vogels / fijn teuk ig foo fleck / dat 
ho in deeſen deelen (De Cibet-kat uitgezondert) boo? mekand beboefd te 

4 is q j gaf srt) s 
D —E— (na de Geieliſe/ en volgens onſe daal Kenoſter / of Aart en gee 

Peus·hoozn genaamt) ig niet mel levendig te vangen / Wegens bes ſelfs ed van 
fiechite / gta verwoedheid. Sommige wanen dit Dier den Ben- Binote- 
haozu te zyun / is in kragt en grootheid den Oliphant ín heel Deelen gelijk; 
doch bermitg fijn korte beenen fao hoog niet; Sin uil haa alg diebaa 
een Varken / dach niet zoo ſpits; den Boorn groeit hem boven op de Heus, 
Die op den top ſchery wozd Gebonden; ban berwen zijn fe Bzupn-groen / 
en nict {wart / als ſammige verkeert fcheiuen ; eenige evelwel zjn graaus 
die ook welt meeft geagt zijn/ en bp D’ Indianen in gracte Waerden ge: 
houden; fija huid is oneffen / gefchromgen / en alg met fchilden gewa⸗ 
pend / ’t Welk foa hartig / Dat met een Sabel naeuwluks is deo, te hou⸗ 
wen; des ſelfs hosrn / huid / tanden/ vlees / klaauwen / bloed / en felfs 
Den deelt ſc hahben ſomunge bode vergift goed te zj 
Wy ſduden ban Dit Pier. (als ook ban de anderen) omſtandiger verhaal 

konnén geven /- maat wp hebben belooft kort en eenboudig te zn/ ent 
geent Wp daer ban gezien hebben neder te ſtellen De waarheid Daar aaa te 
begzoeben / met Dit te beveſtigen / en't ander van dwalinge t'obertui⸗ 
gen. É | À | 

Peormaals is beel gefchzeben Gan den Eenhoorn / Des. ſelſs geſtalte en of ai neer 
eigenfchappen ; maat ín Dit woeſte deel. der aarden (in, welke alle bieemde den Een- 
en wreede Dieten herboort komen) en ig’er geente Linden / en konnen ok Oni, 
niet befpeuren Dat diergelijkk geweeftig/ of t moeſte De voornoemde Aje: 
noſter efen ; daat ban het holk/ Dat hoger aan woonen / en al tedelijhe 
geoeffende finnen hebben /__mp hebben berhaait dat Dit tzelbe beeft is dar 
d Ouden Den Eenhoorn genaemt Hebben ; en hoorwaar ik zoude uiet 
bzcemt wezen ban dar geboelen / alzoo He ſelve in aard en gedaante met alle 
oude Schrhbers ober cen komt; zulks. my zouden befluter dat her Wiet 
Ct elit ín de 13. Athaft/ en andere Schrijvers / Hen Eenhoorn id gez 
waamt) eenen ‘tzelbers dat men thang Aenoccros noernt/ cen naam Die 
be Gzieken (welke dit Beeft voozmaals onbekend tag) haar albereerft. 

gege 
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gegeven heben / gelijk in de nabolgende tijden / meermaels gebeurt ig. 
in hier toe cen voorbeeld uit beelen bftrebzengen: De Hollanders, die 
in deſe eeuwe veel Landen / Polkeren / en Wieren ontdekkende; Gebben 
maar flegtg namen gegehen/ naareigen goed-dunken/ fander acht te gez 
ben op de aacd en eigenfchappen Her felbe /_en om geen andere reeden hebz 
ben fp dat bzeeflijk Zee-gedrogt/ De Zee-Benhoom genaamd / omdatet 
een lange hoorn / in ’t voorhooft uitfteekt / gelijk men berhaald ban de 
Tand Eenhoorns / nu genaamt Kenoceros. 

Luypaarts _ Maar om niet wijders af te dwalen / van ons voornemen / fiet men biet 
en Panthers. noch beeften / Diegenaemt worden Kuppaertg en Panthers / hebbende 

een veelberwige huid / gelijk de Cygers / ban de welke fp in aerden geftals 
te/ minder verfchilten als bp ong de Bonden; fp vermengen fich zonder 
onderſcheid / met ander flag van Bieten / uit wellie dan weder andere wan⸗ 
fchepfélg boortkomen. 

Jakhalfen, De Jakhalſen / zijnde de Poſſen aldernaeft gelijk / onthouden haer ín 
de hoolen der bergen/ en in’tdiepfte ban her Woud / maken aldaar een 
verfchrikkelk gehuil / even alg de Bonden / inzonderheid ín de avond: 
ſtond / ennacht/ op welk geluid fp alle br een komen / alg of ze geroepen 
wierden / bpeen vergadert zijnde / gaet elk ſyns weegs op de roof / en berz 
ſchoonen geen Bieren / dan Die haatte magtig zjn ; men Dient ſorgvul⸗ 
dig over haer de wacht te houden / alzoo ſy de menfchen op t lijf ballen eer 
men tweet / zin een bercadifch en lustig Dier / bijten in yfen beenen / en 
Waer maar batten konnen. — 

Wonderlijk Ep zyjn ſeer verſlingert op Menſchen · vleeſch / zulks fp de doode Lijken 
gracgna miet en ſparen uit d' aerde te krabben / doch Giet tegen berficn ſigh de Hotz 
men {chen 
lat. tentotten/ doo? de Gzaf-fteden mer fteen te verzorgen alg vooz berhaalt 

ig, L 
Gedaente De WBuffels zijn doorgaans grooter dan de Oſſen / maar in gedaante 

wel der den zelve feet gelijk / Doch mager entank ; ‘thaofden beenen (ten aanfien 
Baffels. der anderen leeden) Klein, hebben cen dikken en Garden huid / die met 

Keullende hairen bezet zjn / Doorgaans fwart / met een gladden kalen 
ſtaart / de hoornen zijn agterwaatts gebogen / De lippen Dikken omgektult / 
fp fchijnen ten eerſten aanfien tam/ maar wanneer fe ban haar gewoone 
werden woeden afgewent / zijn fe heel verwoet / en opgehitſt zijnde dolen 
onſtunmigh / echter kan men haat met er tijd temmen / en tot De ploeg bez 
guaam maken, 

Schapenmet, De Schapen Die hier zijn hebben lange ffaarten/ welkers groote en gez 
bovenmaten vucht Bet hierdendeel han t Dier uitmaakt. Op de Bergen ſpringen de Mers 
* ftacr- ten / Mheen / miet gehrele heyrſcharen. Paar loopen de Steen · daſſen 
Heren, zonder getal: Deeze sijn in aart de Dofffer: gelijk / maar grooter / Gebben cen 

Rheen , rosverweige wollige huid / een hooft dat aan Wedersijden wit en ober de 
— “ neus ſwart is. De Steenbnkken zijn ongelijk ſchoonder en grooter van 
Steen-box-Beftalte alseen Werc / berfien met twee lange gekartelde hoorens / en langs 

Ken. haar veelverwige rug een ſwarte fireep s Get word onderfcheiden ban de 
Steen-geit dooz cen ſwarte baard / afhangende onder de muil, — 

o 
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Noch ʒijn hiet Psersberkeng / Tand Schilpadden / beeldertet geſlacht ERE 
ban Slangen / eh andere Dieren meer / Waar ban eenige genoegzaam zijn —— — 
Bekent / ſommige gezien / en alle Befchieebenzijn. den, slan- 

Bei. 

J — 

T\WEE-EN-TWINTIGSTE HOOFD-STUK. 

Geftalteen aard der Vogelftruizen , en Pinguins. Oorzaak 
wedes-dwaalings van Plinius aangaande de Pigmeën, Be⸗ 
‚‚fehryving.der overige Vogelen, welke op Cabo de Bona 
„Efperancagevonden worden „ &c. | / 

Agaan ober bande Beeften tat de Bogelen / Welke alter beelerden/ 
en zoo menigbulbig zijn alg elderg ter weereld Dect) fommtge ba 

ong wel bekent / anderen zeldzaam, en alle doozgaang niet foa affthrihkez 
lijkt / als wy van De Beeften gefegt hebben / doch niettemin berwondereng 
waardig / zoo die geene Welke oberland/ als Die over tWaterzich onthou: 
Den. … Booz eecft if ons bekentde Vogel-Struis, D’ aldergrootste ban alle Genare en 
Vogelen; kan fraande op fijn boeten Get hoofd zoo hooge verheffen / Dat dare van de 
boven een man te paard uitſteekt / maat na haar groote zijn ze Dapper bot Vogel-ftruis. 
en onbernuftig / fn ſphſe en drank uittermaten gulzig / berfwelgen alleg 
wat hun boorkomt/ zelfs allerlep metalen / maar Dat fe dat zouden kon: 
neu berrecten is op de proef balg bevonden ; vermits op zeeker tijd cen gedoo⸗ 
be Struts fgontleer/ en ide maag gezien alte de ſtuhjes koper / pfer'/ en 
fvükers / die eenige tijd voor fijn dood hadde in geflokt ; maar men beſpeur⸗ 
de efgentljk geen ſteen / met welke deeze Dieven fande gebooren worden / 
als fommige geſchreven hebben. Cen opzichte ban haar groobe leden heb⸗ 
ben zeven kler hooft / luttel herſens en Weinig begrip ; ſulks als fp haar 
hooft in de Fruiken berbergen/ wanen welbewaart en beiligte zijn; Hera 
boegen men aar ligt hkan vangen: ja haar bottigheid ſteekt int ander ans 
dere Bogels gefijk be Hottentots tan andere menſchen; fp hebben een kilee⸗ 
ne maat ſcherpebek / haar befder oogſcheelen zijn als Die ban menſchen / 
de bovenſte met hairtjes beſet / hebbende een lange hals / uit den kraproden 
beren / ober tif wolagtige bederen / welk ban de mannekens {wart / cu 
bande wyfjes musbaal zyn / haar vleugels fijn ban de felfbe beef / taat 
aan den toppe Wit / De heupen en dyen zyn bp na als die ban een mentch / de 
beenen als eenframeel / De boeten gektlaaut alg Gerten / in De welken zuſtee⸗ 
men honnen batten en Wwegwerpen / konnen doo? haar fwaarljLrohed niet 
Wel bltegen / maar zoo fnelblieden dat geen Buiter te paard Haer achterha: 
len kan/ op haar Bzeede rug kan — 30 gh nee 
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Baar meeft ín de nare woeftijnen en waterachtige Dallepen ; zijn zeer geit 
van aart / en teelen alg De Hzottentotten; de eyeren Die het mijffen ín me 
nigte leit / worden ban Gaat in't zant bedolven / en door de hitte Der Son⸗ 
ue uegebroed. B - 

We Pinguins , alfoo genaamt hand’ Engelfchen Admiraal Thomas Can- 
diích die De felbe in de Straat Magelanes aldereerft gezien heeft / en dat 
vermits zy witte hoefden Hebben / ’t geen in't Engelfch Pinguinste zeggen 
is / welke naam deeze Bogels alg epgen op alle plaatfen behouden hebben, — 
Alhier en Loomamentlijk aan de Stranden / zijn ze zonder getal / maken 
Haar neften onder De ſtruilien en doornen / leggen haar eieren in tzand/ min 
ef meer berborgen / en dat ín elfen neft bier of bijf in ’t getal/ Wat grooter 
aigeen Ganſen en / en meeft wit van verwe; zp zjn zoo pherig op't broe⸗ 
cen/ Dat 5e met ftokiken nautvelijkg Daar van zijn te berd2ijben; zy Weren 
Jaar Dapper met bijten te berweeren / zyn ban groote aan lfen boeten de 
Ganſen gelij / maar niet foo beed / hebben witte en ſwarte vederen / Die 
io en dik ouder een gemengd ober ’t lijf hangen / hebben cen harden en dik⸗ 
Len huid / in plaats bau vleugels hebben zy blimmen / die haar bp’t lyf 

nieerhangen / alg of’t Menſchen armen waren / ſulls fp ban berre bertooz 
Venn pen alg of % Kleine hinderen Waren / (mogelijk dat ze bp Plinius Giet boor 
van vidius zjn aangezien / Daar hyſcheyft ban De Pigmeên, zijnde nazyn meening - 
angacnde Kleene mannekens ban dzie fgannenlang / Die tegen De Granen en andere 
hieven, Gevogelte cen gedurige ſtrjd boeren ) ſy zjn ſnel in't fwemmen/ en noch 

teerdiger in ’tduiken; haat boedfel is meeft biſch / (nzanderheid ban doode 
Malbiſſchen / Zee-robben/ en anderen aart / Waar na zp ook (als men ze 
eet) maken; Doch dít kan berbetert worden met eenige malen ops te Kooken / 
en te berberfchen/ en Dan met boter gebraden / konnen ban ſommige toe: 
bereid worden dat fe ſmaken als het befte Boen; ſy onthouden haar bp-kop: 
pels foo welinzee/ als op de klippen / en inde haalen Der aarde / t melk 
zit 500 doorzwroeten alg de Lionijnen de Buinen doen. 
De Bogelen/ Die sich wijd en zijd ober deeze ſtranden en Zee berfpzeiden/ 

zijn beel en beelderlei ban aard / en berfchaffen boor de Zee-lieden/ tot een. 
ken-tcelken Dat ze omtrent Defe kuft zjn ; derhalven zijn ſeker lag ban 
Meeuwen (Dao Jacob van Nek op zijn tweede reis) Caap-vogels genaamt / 
ennu noch alſoo / en ook niet anderg bekent ; ten opzichte ban de geftalte 
des lijf fchijnen ſy alle ban den aart der Meeuwen / maar de berfcheidenta 
beid Der zelbe in verwen en groote / doet haar befondere benaminge hebben ; 
Die albereerft Die naam verkreegen / hebben bederen Die onder De buik wit / 
en ober’ ljf blaauw zynde / tm grooter en kleinder onderfcheiden; een anz 

re peen. DE flag zijn bont en gefpikkele ober 't gantfche fen bleugelen/ alg ook 
79 Jan- Witte met graauwe vleugels; de witte Meeuwen geheeten Jan van Genten, 
Van-Genten zijn aan D’ einden Der vleugelen ſwart; Bp de ſelve onthouden haar die men. 
genaemt… Fulpe Vogels noemt / vermits de felve inggelijkg aan De toppen der bleuge: 
dik Pe fen fwart/ en foa fagt / en Der fluweelen gelijk zyn / zijnde hoopt wit en 

geaauw gefprenkelt/ in't bliegen flaanfe met haar Wichen te zamen / gez 
lijk de Duiben. | 

k Joch 
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dach zijn er gefpikkelde Vogels / die zich alhier bp duifende onthouden / 
namentlijſt / wat grooter Dan De Stwaluwen / Wit gepluimnt / met graau 
we blerlien / ban de Anrenais, Alcatragas en Havoitoins, zoo de Portugee: 
zen Die hebben genaamt / hebben alle Den aart Der Mreeutwen / en Daarom: 
onnoodig berder berhaalaf te geben. e 

Maar gelijk deſe uit Den aart Ber Meeuwen ſchijnen hervoort te Komen / 
zoo zijn ’er anderen Die denn Ganſen en Eenden gelijk zjn ; de groorfte flag 
zyn die wp Aalfcholvers noemen / zijnde zeer ſtout en wreed /fonderfchzoom Ate: 
am de menfchen in't aangefigt te bliegen / zijn in groote en geftaïte als He *“*- 
grootfie Ganfen/ ſwart ban beeren. Behalben een beſonder flag Lan Hot 
ganfen/ zijnde er ook Die men Krop· ganſen noemt / om dat fe een krop on: Krop.Ga 
Der de navel hebben / ín wellie fp De Biſſen (die fe ín De Poelen tangen) eer «a 
wijl tjds lebendig konnen berbergen / haat Keel í$ zoo wijd en cuim Das 
men met de Gand tot inhaar krop kan komen/ baar bleefch gezooden zijn> 
de / fmaakt na de Pig waar mede fp haar geneeren. Op de Berger zin 
Eenden ban alderlet aart / als ook Slobben / JDijlftaarten / Pout- ers 
Hater-fnippen/ Amienten/ en Teilingen. In de Galen der Bergen zj 
Gieren / Kavens / Exters / Pleermuſen / met noch andere flag ban 
Dieren / Die geheel afſchauwelhk zijn. Over de groene Ballepenen Bof⸗ 
fchagien bltegen de wilde Paauwen/ Die om haar weeedBeid meer berwon ⸗· 
dering geven dan haar ſchoonheid / ín welke fp met De tammen nergens op e — 
halenkonnen. De witte Zepelaars (die alhier haar neſten matten) zn ſoo wize ze. 
groot alg oenderen / en hebben een hals met Drie bogten. Daar bind beiaare 
men ook de Patrjzen / Guakkelen / Teeuwrikken / en Muſſchen/ alte 
feet oberbloedig en ban aangename ſmaak / lakken dieshalben de Bollan- 
ders menigmaal uit tot de Bogel-fagt/ waar toe niet Geei moeite noch tjd 
te bergeefs behoeft berfgilt te wogen; want beholven dater zijn díe dooe 
haar gekraai anderen bp een lokken / en ſelfs op de Loop bant roer bliegen / 
Dat te wiſſer treffen geeft/ foa zijn er anderen die zod tam en gevuft zijn / 
dat ze lichteljk met de hand konnen gegrepen worden. Maar om ond ban 

Tand na zeetebegeben/ De Zee-raben/ zoo gebeten om dat fe al aan ober Zée-Ravene. 
Zee bliege / is ín geftalte en bermen alg de andere Rabens / maar de hals — 
is wat rootagtig / vooꝛ aan de kop/ de beenen / boet / en vlieſen bzuinach: 
tig í — meeſt ban dood aas / ſonder onderſcheid of than menſchen of 

eſten ig. 
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Of alle Dieren zoo wel te water als te land zijn. Overgroo- 
te Walvifichen, en hoe de Hottentotten nahundood daar . 
mede omípringen. Zee-Eenhoorns, Wonderlijk Zee- 
monfter. Zee-paerden. See-Koejen. Sece-honden, of 
Robben, enhoe zich de Kaffers in’t water tegendezelve …_ 
befchutten, Befchryvingder See.Varkens, Bruin-vif- 
fen , Haayen en Suigers, Vliegende Viflchen , See- 
Schildpadden, See-harders, Plat-viflen, &c. 

D At in Zee diecgelijke Dieren sijn algteland/ is bp overlevering ber 
Ouden meer gelaoft en aangenomen alg bewefen ; maar dat zich ale 

te Water ge biet aan Den oever de afſchrikkelykſte Zee-monfterg vertoonen / is cen 
Land: waarheid die Klaarder bekent ſtaat ais bpeen pgelyk zoude gelooft worden. 

Deze Zee Die hier Boomamentlijk wijden groot ban ruimte is / Daarin if 
bet Wzemelende Gedierte Heinen groot / en dat zonder getal; Haar fpelen 

Walviffen, de Walviſſchen / Die Dikwijls onder het pfelyk geloep der fteigerende gol⸗ 
ben/ tegen dit Woefte hooft of aangrenſende klippen verpletteren / en 
aldaar opde ftranden hunleven afleggen; verſtrekken als dan tot geen anz 

Hoe d> Hot- ber noodwendigheid alg geſloopt te Werden ban de Hottentots,die het Spek 
Daar ban raauw mfwelgen/'t geew haar een lekker boetzel verſchaft; met de 
traan beftvijken en zalben fp haar naakte huid ban den haalde tot de hoe: 
ten/ latende ’r oberfchot tot aag vooz allerlei wildgedierte: Zy zijn in 
groote / alg ook ingedaante eenigfints berfchillende / ° Welk beter konnen 
oozdeelen Die de vangſt / en engen bebindinge der felbe in Broenland sg faarz 
tf berrigten/ en hlaarlijk hier door aanden Dag beengen D' onkunde der 
voozigeeeutven / Die De zelve plaatfen Ín’t coode Mepr / zonder dat ze in 
eenig oord des Wereld anders zoude Wezen; De nuttigkherd dert felbe wad 
haar Peenemaal onbekent / immers nimmermeer aangetuefen. 
De Zee-Benloo2ns (bande Matroſen alze genaamt na zeeker flag ban 

Land-Dieren welkers hooften hoorn / na haar inbeelding / overeenkomt ) 
laten baar zelde zien. FPaar’ gebeurt zomtids dat ze de Schepen in ’c 
zeplen boo? de boeg komen te ftoten tot fchade der Schepenen haarfelfgone 
dergang. Maar cen zeldzaam en wonderlijk Zee-manfiergaatalleleben: 
De fchepfelen te boben/ hoe namentlyk / ſomtyds geſien ig een beeft / — “if 

C 
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Bees omleggende Eplanden / hebbende een hooft dat fig verdeeld ín noch Wonderlijk 

feben andere hoofden / uit fijn mond ſpoud bet Zee-water met geheele gol: ge” “°* 
ben/ zijnde zoo wijten groot / Dat het twee mannen te gelijk zoude konnen 
infwelgen/ het lijf bereikt de groote baneen gemeene Walviſch; Is uit 
de verwe graau/ en rontom met knobbelige klitſen boorzien.  Dpge: 
boek ban naauwkeurige natuurkennis / ig Dit fcheikkelijk wanſchepſel in gez 
fralte noch eygenſchappen oopt beſchreven; alleen de 4. Schrift gewaagt / 
hoenamentlijk / d’ almogende Schepper/ zijn Dienftknegt Joannis ineen 
geficht vertoont heeft cen Beeft uit de Zee opkomende / het voorgemelte 
Beeſt dat wp gezien Gebben eeniazintg gelijk / doch ík achte mp ber plicht / 
em dit gedrocht / met geen geeftelijke berborgentheden te bergelijken / alg 
zijnde faken díe een ander Beduidenis hebben. In de Hebier ten ooften 
t Booft zyn Zee-paarden / ín groote en geftalte de Land-paarden zeer 
gelhk / ban verwe Caftanfe-beupn/ met weinig hair aan de Gals. Sp 
onthouden zig dikwijls op’t Land en aldaar ter weide; maar wanneer ze 
menfchen beemoeden /fwemmen weder ín Zee, Be Caffers (alzoo noemt: 
men Dat Bolk) wetenſe bj wijlentamte maken/ en aan Land te houden ; 
Doch’ zijn vlagen / Die dikwils verſlaan tot wilde verwoetheid / en onder: 
gang;ban Den hoeder.  Want'tig gebeurr/ Dat cen man met De zele 
een rebier doorwade / ’t welk dít Dier waarnemende / ging met fijn mees 
fiet te gronde/ zonder weer boven te komen. 
_ ®e Zee-koepen zijn in aart alsde baozgaande Zeedieren / onthouden 
baar aan den oeber der Zeen / en inde Revieren / uit de welke fp ſomtits ve 
Tand flappen /en zich Daar bermaken; want konnen zich foo wel te Land 
algte water ecneren. Sp waffen op tot de groote algeen Cameel / ſommi⸗ 

gen den Oliphant in hoogte niet wijkende / zijnde zeer Woeft en Wild/ gez 
ben werk genoeg eer dat men een uit hondert bangen kan. Onder andez 
ten heeft men een gefchooten/ en doed zijnde / hier ín ’tblek gebragt / Welz 
ke 300 groot wag als een matelijke Oliphant / zoodanig als eectijdg In de 
Nederlanden iste zten geweeft; haar hoofd is der Londen niet ongelijk / 
hoewel aande muil wat beeeder/ daar aan fcherpe hairige borſtels uieftee: 
ken/ aan weberzijde De fchauder fteken de twee voor poten / met ellebogen / 
aan welkers deg menfchen Ganden eenigſints gelijk zijn / hebben hjf onz 
Derfchepdeljke vingeren / met fcherpe nagelen / doch niet geklieft/ ofte 
gekloben / boorts een lange hals / bzede borſt en gefpletetong. Man⸗ 
netjes hebben een groot teel-lid; De Wijfjes na Der ſelve gelĳkmatig ; fr 
piffen en berfamelen alg de Tanddieren / en blijven in t midden harer luz 
fien op de wijfe Der honden baft angen. Spbaren hare Jongen op't land/ 
twee gelijk werpende / Die fp natmaalf dagen tor de Zeegewennen. Sp 
flagen feer Befwaarlijk / en ranken alg een menſch. 

Fe 

Zee-paat= 
CDs 

Zee-koejen, 

Wondelike 
groote Zee 
koe, 

De Zee-honden, of Fabben/zijn bet fchetden in grootesde Zeekalf in bee: zeehonden 
ten Deele gelijk / het hooft (Apt welke ronde gogen / oog-fchelen / met bereden of Kobben. 
wijn-branwen en muil / boïpfelijketanten) de LTeeũuw gelijkis/ hebben: 
De twee kopte pooten / bie elk bat aan met bijf onderfchepdelijke klaauwen/ 

en fcherpe lange nagels verzien zn / zi rr berdeeld ín’ ende met 
„PP 3 
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twee pooren / alg binnen / Bie met ſcherpe pennen uitſteeken / met welke 
fp fnellilk weren te ſpemmen. Sp zón met een taajen gladden huid beſet / 
Die kosthairig en uitnement blinkend is / gelijk de Bevers; haar aozen 
zijn conde gaten / zonder lellen/ Gebben een gefplitfte tong / haar aard 
is wereed en onbertsaagt ; ontfiende in’t water (Dat haar eigentlijke woon⸗ 
plaats ig) niemand/ eff de menfchen niet berfchoonende / Gier tegen vers 

Hoe de Caf- fien fig de Caffers alg ze ſwemmen / (am peerlen te ſoeken / of uit andere inz 
fers haar in figtenin’t water zijnde) met een beeffen bel / dat rondom is bezet met ſcher⸗ 
Ean de eh pe pennen ; ín diervoegen alg de Begel-berkens / Waar voor fp te vug 
honden be- De inzen. 
ſchutten. Dog behalben deſen / als ook de Dorades Bonitos, en Alboceres, zin 

reecerVar Zet ook Zeevarkens , Die geftookt/ redelijk goed ban fmaak / maer hart 
ger om te berteeven zijn; maar de Matrozen wetenfe ſos wel te berenden / datſe 

a nn Pekelfpek ſmaken / en boor de Wiefhebberg een aangename ſpij⸗ 
e beefchaffen. 

Broinviften Be Bruinviffen zijn ban tweedertep flag ; want fammige hebben JP uy: 
waar van ee- Len ſoo ſcherp als de Perkens; andere plat / gelijk De Pots-hoofd; en om 
nige — De Kappe / die ze ſchijnen aante hebben Zee-monniken genaamt; haar 
clangte ſtrekt fig uit cot vijf / of ſes boeten; Deftaart/ Die verkeert ſtaat / 

is ſeer bzeer gefpleten / ten aanfien ban andere viſſchen · De gedaante ban 
haar inwendige leden / kamen feer wel overeen met De Perkens; want fp 
blafen en knozren niet alleen ops De felbe wijfe ; maat teelen haar jangen als 
zoo mede boort; de welke eben als Biggetjes uitde Hoeder Dikwilg ges - 
fneden worden. Deze Dieren onthouden fig altoos met geheele ſc haren bn 
malkandet / en als de golben der Zee haar verheffen tot beuifen / komen fp 
nadefchepen/ het water / dao? haar groot getal / fchuimende en groen 
makende / en blafen met fulfien getiee/ alsof ze het onweer wilden verhef⸗ 
en, | 

Hayen en Als Be ſtormen afnemen / fiet mende Hayen , zijnde heel effen ban huid/ 
Suigers. en gedurig bergefelfchagr van eenige Kleine biffen/ Suigers genaamt; Deze 

houden fig met Be hoofden /Die (platen geplooptzjn) vaſt aan de Hay, tot 
Dat hp wat gevangen beeft ; want daneeten fp mede ban De buit/ ſwem⸗ 
mende hem de mupl uit en in / zonder haar eenig binder of fchade te doen. 
Men dient fig ſeer boo? Dit Dier te wagten / want het gebeurt ſomtijds 
wel / Dat hy met een die fwemt/ na de grond fchtet / zonder ooit weer 
boben te komen. Aat | 

vliegende „Gaat werden ook wijd en zjd bliegende Viſſchen gefien / ín geftalte als 
Vilten. Be Haringen / ban welken ſommigen met twee / anderen met. bier lange 

binnen bezet zijn / Daar mede fp haar zelben uit het water opligten/ bets 
mits fp ber bolgt worden ban grooter Viſſchen / doch De ſelve ſyemmen haar 
met gefwinder ſnelheid na / tot Dat fe ín De zee wederom neervallen; want 
zoa dikwils haar bleugelen dzoog werden / konnen ze haar zelben níet Tanz 
get boden houden/ vooz en aleer Die Wederom nat gemaakt zijn/ en met Dien 
bal geraken fe tot een aas der berbolgerg; en deeze acme Diertjes hebben 
niet alleen de groote Biſſchen in’t water tot haar baanden / maat oo de 

Qs 
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Vogelen deg lugts / inzonderheid de Meeuwen / die haar in De blugt met 
menigte vangen / en opflokken; en hier Doo? gebeurt het / Dat eenige ſter⸗ 
Kelijk nagejaagd / haar begeeven hebben na de Schegen / daar de Matroo⸗ 
zen De zelben met handen grijpende / een lekker beerjen aan hebben. 
De zelve zee Hoed ooft obervloed ban Schildpadden, Die meeft al ſlapende 2ee ſchild- 

booztdzijben/ alg zijnde uitnemende logge Bieren / doch echter verwonde: — — 
renswaardig ín ’t bzoeden ban haar jongen; namentljk / fr komen met rijcren uic. 
groote hoopen uit de Zee op't ſtrand alwaar fpin’t zand feer behendig gebroed 
Kuten konnen graven / in de welke fp haat eperen/ tn groot getal / weten Worden. 
tebedekken/ Die alleen ban de hitte der Son / fonder’tbzaecjenbande Ou: - 

de / te boorfchijn komen / zijnde dan zoa Klein / dat haar fchilden De groo: 
te ban een NRotendop beflaan ; fp onthouden haar zomtijdg op t land / doch 
konnen níet lang buiten ’t water leeben ; in ’ felbe ſteeken zn haar hooft 
ſomtijds om hoog / om lugt te fcheppen / en wanneer de Zon haat opper: 
fie Schelp te beel Dooz-warmt heeft / keeren 3p zich met de buik om Hoog / 
— doo an ze dan ligtelyk met een haakt (tufichen de fchelpen in-geflas 

en) gangen kan, 
N Be Zeeharders Die hier zijn berfchillen in groote en geftalte; zu hebben zee rar. 
doorgaans groote fchubben / vonde hoofden / en fcherpe bekken / Dochders, 
met geen tanden boosten ; De binnen / met welke fp blieden/ zyn zoa lang 
alg’tgantfche lijf ; de vin aan De ſtaart ig Tang / en fn twee einden gefplift; 
Die onder aan de bufk neerwaards hangt ig met fcherpe pennen gewapend. 
Dan Plat-bifch ís hiet feker flag/ Huigen genaamt / zijnde met den Plat · viſſen 

bek lang aber’ lijf / t hoofd neergedzukt / met fcherpe tanden in de muil / Huigen ge- 
ouder de felbe hebben zeeen baard/ Die als hair-lokken afhangt, omtrent “aem 
Be kop zijn twee binnen / Die aan Wederzijden fcherp uitfteken ; het geheele 
opperhoofd is tot op De cug alg blinkend goud/ en gelijk alg met bruine 
plekken gemengt ; De ſtaart met alle fijn binnen zijn graauw/ daar ban fes 
aan weder 3den als quabben afhangen, 

VIER- 
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VIER-EN-TWINTIGSTE HÒ 
Wie d’ Eerfte onderftaan heeft nieuwe Landen.op te doen, 
‘Tochten aangefteld door Hendrik de Vierde, Alphonfus 
de Vyfde , fohannesde Tweede, &c, Waarde naam 
van Cabo de Bonna Efperanca van daan gekomen 
is. … Tocht der Nederlanders derwaarts. -:S. Hele- 

na voor een Ververs-plaats.gekoozen. _Maniër om de 
„Brievente overhandigen, Sterkte door de,Nederlanders 
„gebouwd. Voornaamftenhandelop Cabo de Bona Efpe- 
ranca. Waard’ lawoonders zich mee geneeren, Staat van 
de Politie, en Militie, &c. gs geent 

ij vp ban Cabo de Bona Efperance'; ber ʒelber Inwoon⸗ 
ders / Wieren / en Beuchten / hebben wrbefchreben/ foo Beel alg 

ong daat ban klaaclijk bekent wag ; en nu zouden Wp ten einde zijn ban al: 
les / ten ſy de kloekmoedige Zee-helden met tegt ban ongelijk klagen zoude / 
indien wp haat boo: by gingen / als De welke Gaarleben gewaagt hebben 
op den woeften Oceaan / en aen welken tap de kennig det zaken (Die wy 
fch2óben) dank hebben te weten. - @mdanin’t kozt eerſt ober te loopen / 

5 % geen zich zedert D' eerſte ontdekkinge heeft toegedzagen / zal het nodig Wez 
Hendrik ge zen / Dat wy ong in deeerfte Bloot begeeben/ Die haar ſtreek hoog alle anz 

Vierde de Deren herwaarts aangesect hebben, jn bn 
cerfte, die d Eerſte die onderftaan Geeft nieuwe Handen on te Doen / is geweeſt 
— Hendrik de Vierde, Soon ban Jan de Eerſte, Woning ban Portugaal; al: 
we Landen. Dereerft begonnen op ’t jaar dutzend bier honderd en tien / met twee ſchee⸗ 
optedoen. Pen / dewelke tſeſtig Spaanfche mijlen voor bp de haeten ban den Berg Atz 
„verde door Jas gehomen zijnde / (Dat tat Die tjd Boor t uicterfte einde der Zeevaart gez 
* afge- Houden wierd) zijn te rug gekteert/ afgeſchrikt door nieuwe ſtroomen / en 
fthrike- _… Ongewone golven. Maar Hendrik, om fijn voorneemen te bebogderen / 
ern —* Geeft wederomeen Bloot in Dee geſonden / tien jaar na De boorigen / on: 
maal een Der 't beleid ban Joaanes Golfalves, deſe was tan ſoo een onbefwelten ges 
Vloátinzee, moed Dat hp aldereerjt ban’t Hand Hoeft afſteken / en-Dooz’t midden det. _ 
onder ee BAREN vande Zee doo? beken ; geflingerd dao2 berfchetden ſtozmen / heeft 
Jaen Leti bn ten laatfte niet weinig Eilanden / De ffranden ban Africa, tot den berg . 
ves. „Leoena (bier honderten twintig mijlen tan den Atlas afgelegen ) opge: 

d aan / 
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baan; maat met haar wederkomſt wozd de gemelte Hendrik afl jm Defena ver 
goebe saak niet temin / beeft Alphon(us be bjfde/ (bien Boring Gelmer —— 
benwag) in plaats van fijn Dader Eduward , bp ber hand genomen ; want e 
Hp beeft ban De berg Leoena, tot Arfenarium (nu Cabo de Verde genaamt) ben, vindin 
ban Daer tot Cabode Sante Cathrijn, fijn naam en wapenen Bekend gez ZÖ*, "Eder 
maakt. Jeannesde twede is Alphonfus inꝰt Ahk gebolgt/ Die koet Daar dek doos” 
pe afgesonden heeft eenige Schepen ander 't Beleid ban Jacob Canus , wel⸗ Alphon us 
coop bp De unter ſte palen ban Alphonfus, tot ín de mond ban een mag de 

tigetebiee ingebaren ig (welfie fijn ooafpronk heeft uit De bloed der Nyl,asrhana de 
en Zair,) Giet uit van De Gnwoonderg berffaande dat hp ín Congo Was / fack ter 
ig tot twee honderd mijlen boben Dit Koninkrijk aangetrokken. Door — — 
dese gelukkige beginfelen wierden de Portugeſen aangemoedigt / om ín Ee 
bate onderneemingen te volherden. Zpruften dierhalven weder een bloot bo de S. Ca- 
ín Zee; defe de palen ban Canus te boven komende / betoonde dat de wer Watine or. 
celd ronbom bebaren kondetmerbden/ t° huig gekomen zhnde / wanneer hp Írceseltacrt 
boo de Bonink opening bede ban fijn geheele reiſe / en onder anderen Dezen eenige Sche- 
uitterfte bock ban’t zupden ín Africa aanwees / Welk Gp om De fchzikkkelijke PB der 
ontweeren / met regt noemde het Buyig hoofd , zeide De Honink daar op / derhet” be- 
het zal wezen Cabode Bona Efperance, dat ig het Hoofd van de Goede leid van Ja- 
* —— * he ee F bingeraan wyzen / de gewenſchte ſchat⸗ * — 

⸗ zeult le) 

p-fteden van Ooft-Indien; en deze naam ig uit Dat boogval mijten bo- 
duurſaam gebleven tot op defen dag, | a 

Dandietijdaf/ beneecftigde fig de Honing om ban fijn verwachte hoo: „De Pors ezen, ru- 
pen bolle bezitting ban ſchatten te verirygen; maar terwijl hi ⸗ 
ji Was / gram Gn te ſterben en Emanuel ín fijn daar —— telf be beken a 
elfg na de Dood ban Alphonfus tot Erfgenaam verklaart hadde; deſe 58 
beeft terſtond met d aanbaardinge des rjũs / De retzen na’t ooften ernftig a —— 
— en uitruſtende bier kloeke Schepen / bemand met honderd en van Cabos 

je ig/ 300 Baots-gezellen / alg Soldaten/ ten bollen verzien Van alle Bona Efpe- 
ĳfgen krijge noodbzuft/ ober welke Vafcus Gama tot Oherfte gefteld is ; “Koni 
Gson op tjaar duizend bier honderd en ſeven en negentig / De tiende ban Binet 
$oopmaandt’ Scheepgegaan/ zettende haar loop herwaarts aan/ al- Feft1457 . 

waar na beel ftoymen / ongemakken / en gebaar / ín weerwil bant pien van 
Scheepstolk (want Die telkens doo? wanhoop berboerd aan't muiten En 
— ter reden quamen / en wijderg om Deze uitterfte boek / bijftig mij: ma» + Sche- 
fen langs’tbafte Landt zeilende / geraakte fp boo? de Inham / Die fp 5, — 
ndeinde / en noch genaamt ig Sinte Blarius. Dan bier een tragen baogte Komen eia 
gang pied “ et * Gaat Gen was ) quamen fp aan een — aen 

oonderg Sanguebas — 
onfeg — — de Naral — kh vaa aman — 

n dan dic Belden / door welkers beſtier / aldereerſt deze getweften „En zen S, 
beliend gemaakt zijn / en die De weg gebaand hebben / — ben Blas en 
bie oftelijke ſchatten uit ber often / alwaar {p haar Landpalen hoe langs — 
hoe meer hebben nitgeſtreut / bzeemde/ en machtige inuſien opgedaan/ / 
ende Be ſtoel der mogentheid daar hebben baft gefteld. 

@qg Cot 
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Werneere die langs deze kuften-ontmoeten/ Was genaodzaakt/ om berbacfebing; 
enige Ey- Berame haven te ſoeken / Komende bp de Baan ban, Sardaigne, noemde 

ARS, 

landis, Gp dat Erland Dette boozen Elifabeth genaamt mag) het Baſſen Erland, 

Hutomiag 1 OM Fraa-bogelg genaamt) zijnder ook Crombag. (bat zijn Dikkie rieten) 
voord: 
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deeze ſetreelt een langen tijd te weynig bezogt / eu het Bitand Sant Helena sc, Helena 
berkozen tor een verbetſch en Dergader-plaatg Der af en aankomende „oor ven. 
Ooſt Fndifchvaarders/ vermids het zelbe meet in De weg gelegen lag / ververtch 
Bat ooß dat pas met obervloediger beebarfing voorſien mag, _’tDaoys Plaars. 
waamfteechter diende om Beieben aldaartelaten/ tot onderrichting en 
kennis harer Medebroeders / die met De Schepen herwaarts of derwaarts 
koeren en alzoo haar bedrijf en handel elkander te Doen beeftaan. Dit 
Befchiktefpindietboegen ; Dat ze haar gefcheiften in zeeher boatje of doos/ pien 
om de hoeſ ban de deur / (n wellie men het Herksken / dater Doenmaalg behandigen. 
alwas/ inging. Deeze manieren onderhield men tot de jaren duizend ſes 
honderden feftien / al wanneer de Poztugeezen (Die dat maal der Bol⸗ 
landers bpanden Waren) De zelbe ontdekre/ en Door Dat middel’t voor⸗ 
noemde bol ecn voordeel afzagen, Hier Door wierd De loopplaats Lan 
daaren hetwaatts/ op de Meede verleid alwaar/ alg vooren / alhacr 
Wederbarens mgeſchrift Dienende tot natichting Der bolgende- ſchepen) — 
verbljven lieten indier voegen Dat ze Die aan fand in de aarde begroeven. be. 
We Beieben wierden wel Digt bewonden ín grof Zeildoekk/ dat Condom 
miet laat Geflagen / en Wederom met Doeft bewoeld Wietb/ dus ten grabe 
gebzagten onder een groote fleên- bedolven / Waar aan Bet hp D’ ganko- 
mendelandstiedente kennen wag. Haar dit geheim wag zoo Diep niet 
verborgen Dar het niet wit konde lekken boor andere volſteren; Want de 
Francen alhier tet Beede / om vervarſing aan Land geftapt/ befpieden 
Dit geheim / en hier Doo? wierb aan haar alle de flaat der Pederlanden 
tan dientijd openbaar. Een wijle tds te boozen hadden de Deenen geert 
Kleine ont ſteltenis gegeben aan Deeze arme Inwoonders / tegen Welke ſo 
cen garde ſchans hadde opgeworpen / om't vers Water en andere behoef: 
Agheden / im weerwil der Wilden / te halen / t geen niet zander bloed- 
flowing aan Wederzijden aflfep ; dervoegen dat alle Heeze ongemakken / 
De Beeren Bewind hebbers tegen flonden / en onderling beraden wierden / 
de berbarfch- plaats elders te verleggen / ofte De ficcelk vecht opt Indien 
aan te ſetten maar hier outſtond dan een ſwarigheid / namentlijk/ de 
lange en moepelylie reuzen waar dooz’t Scheeps volk beel ziekte en ons 
gemakken oudetworpen was) bereifchte noodzakelijk ververſing te zoelten / 
op dar ze haar vooꝛnemente beter zouden uitvoeren ; en bermidg onderwees: 
gende begnaamfte Habenen met de machten wapenen Der vpanden al aan 
berfien waren; waar door het bolt geen behoeftigheid (ten zy met? ſpil⸗ 
ten ban goed en'bloed) bekomen: konde; befloten dierhalben / dat deeze 
Doek de Befte en beguacmfte Haven wag / als zijnde verre afgefcheiden 
van heerfchende machten / en hier dooz te veiliger om de behoeftigheden te 
zoeken; 300 wierd dan Giet als voorheenen / Heeze Meede doo? de Doft- 
Indiſch· vaarders aangedaan, De bzugten / ent Barswater berzameld/ 
cn de Brieven op geimelte Wijzen befteld/ met Die laft om niet te ſchrhben / 
ban cen belang df zaken te bermelden Die anderen Tandaard tot boordeel 
konfiveckken. Duüsdanig onderhield men Die gewoonten een gecuimen tijd 
zonder acntmerkelijke voorvallen —— d Inbroonders gewende — 

aa 2 —1 
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tijt tot het Scheeps bolft/ en deze fchiite fich na Gaat fwakbhetd / en bragt 
Neder. en Doog giften en goede woorden zoo verre / Dat zeelter Hottentot, Die te 

ande Brie. Boozen in Engeland geweeſt / en aldaar Der felbe wife en ſpraan geleerd 
ven onder hadde/ de Beieben onder fijn opzicht hertrouwt wierden / Die de zelve 
— van ong bolk/ alg ze Daar aan quamen / ín handen leberden / en voorts na 
ese perout, Haaropfcheift beftelden ; tot dat int jaat duizend ſes honderd vierenveer⸗ 

tig bet Moft-Andifch Schip Mauritius, deeze kuftnaderende/ op de Úlipe 
Schip pen quam te blijven / het volk bergde haar ter nauwer nood aan land/ al: 

Mauritius Dâct wijd en 3D verſpreid om haer noodd;uft te zoeken / en voorraet te bers 
blijke op de samelen zoo beel haer genoeg wag/ tot de tijd baarder berloffinge/ bat 

uit ’t Baderland te berwagten was ; maar de Wilden ongewoon zoo lang 
berblijf / en ziende een weerloos volk / ontbloot banalletegenweer (tant 
alleg was met het Schip in Zee bergaan) namen de Wapenen aan/ om de 
Wollanderg bau haat bodem te berdzijben ; maer deezen te voorzzichtig⸗ 
om die flac niet te mijden / begonnen te denken optegenWweer/ op't beft ſy 

” Volck be- konden ; ’t voornaamſte was fig aande water plaats met eén aarde Wwalte 
— verſien / Dat voort met vier boſwerken wierd afgeſtolien; en wanneer ze 

er er cen hier af eenige Dagen hadden mede bezig geweeſt / quam een Schip tot haar 
aarde Wal. berloſſing waar dode het werk ſteken bleef. - 5 

Jaar drie jaren na De genoemde tijd / ontmoete het zelve ongeluk aan 
enig bolft met het Schip Haarlem, geftoten in de bocht ban Sardaigre, bleef 
in Zee, en het bolk behouden aan Land/ aldaar gelegert tot op één barf 
mijt benoopden deze plaats / De flrijt Die fp leden doo? de Wilden was bere 
deageliker alg haar onlijdelijke doeft / om het welke te leſſchen / geen verſch 

je volek van water te befiamen was Om dit te verkrijgen / en boor de anderen te her⸗ 
Haarlem ma. zekeren / maakten fp ven aarde wal / en in de zelbe gegraben putren om 
keneen aer- Gerfch water te berkrijgen / welk zoo wel beflaagden / dat ze niet alleen den 
de Wal „ en Dzank kóûnde berkrijgen booz haer zelpen maat ook boorraat bergaderen 
graven POE poop een geheele Ploot; met welke fp bet volgende jaar behouden t huig 
waterte kry- qtamen: Bat — — 
gen. Deze gelukkige behoudenis des Dolſis van de gemelte gebleben Sche⸗ 

pen/ fchenen algleetjaren der aenbolgende. Engeland, dat doenmaals tez 
gen fig zelven bedeeld / eu hier dooreen eigen verderf gekregen hadde / bez 

——— ftond om Die ſchade te verhalen op. anderen / met het nemen ban Schepen/ 
nemen de enꝰt verzekeren tan het Epland Sante Helena „Bit Dede De Weeren Bewind- 
Schepen ‚en hebbers uit d oogen zien / om haar berderf voor te Komen ; derhalven 
verfekeren wierd haft gefteld om Deeze Hreeden beguaam te waken / tot behouden 
paar van S: Gaarder Schepen / tegen alle bpandeljke oberlaft. Cot dien emde wiet 

Sterckte deeze ſterkte afgeftoken/ en uit de Moeraſſige grond opgehaald ten Deele 
door de Ne- uit De zelve ffoffen/ten Deele uft hacde ffeenen met hoge Bol en Buiten-wers 
32 _Ken/bedekte wegen/Diepe en wijde graften zo gefterkie/dat het onder De afte 
ĳ fteden mag gerekent tozden / met alle krjgs en ljfg-nood-Dzuft / onder 

een Oyper · beſtierder / met een goed getal minder bedienaargen Soldaten ; 
boven bien ettelfjken Duig-gezinnen ban JPannen en Vzouwen / bequaem 
tas de Landbou / tot de voortzettingen ban baar Roepen en ander klein Dee; 

i j en 
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en om dít werk makelijk te maken / mierden De gene / Die Be reize aanna⸗ 
men / met goede voor rechten begunſtigt. De hoopvan winft deed Dderz 
boegen/ Veelen met Pzouw en Hinderen derwagrts gaan/ tot zuik een __ 
aantal / dat het is uitgedegen tot cen geheele Stad / en gemeene beft / Pijreindelik 
ftaande onder de befcherminge ban een bafte ſterkte genaamd De Goede Wire ss: 
Hoop; atbterdezelhe ffaat de gemeene Wof/ en Boomggart / Die in fijn wie 
ommetrek centge-margen Lands Beflaet; aldaer zijn De Appelen Pee:  Gemeene 
ten / Limoenen en Ozangie-boomen ; alg ook De Hrarftanien/_HRifpelen/ Pors Per 
Karſſen; behalven de Fapen / / Wortelen Kool / KRadijs / Salaad/ en — 
andere Nederlandſche Zaden / waſſchen ook de Indiaanſche Prugten in 
groot getal. Buiten het Diek ſtaan de Boeren Huiſen romdom berſpeid / 
gelhſ als opde wegen In't Paderland; haet brugtbare Acſters Wen- en 
Zaan-land beengen obervloedig hun bzugten voort; Daer weiden de Oſſen / 
Yoepen , en Schapen in groot getal; mitsgaders ander Klem-Bee/ met waar in a- 
welke fp haer voornaamſte handel Drijven / Dat fp/ alg de Schepen kor he ed 
men/ te markt brengen / berfchaffende goede profite hoor haer/ en aen- hank! be 
gename bergquikkinge boorde vermoeide Zee-lieden / Die hier alles / mat 
tot haerder berberfing dienſtig is ín oberbloed bekomen konnen; alfoa 
dat ze luftig en cuftig haer reize konnen vervorderen / terwijl de Brieven 
alhier bevuften /foalange tijd / tot datfe dooz anderel Schepen worden afz 
gehaeld / en befteldaen haer Prienden / die haer fulk een aengename tijs 
ding berfchaft / alg koud water op een bemoeide Ziel 
de Enmoonderg/ namentlijk./ de Hollanders/ zyn Doorgaans Dee- waar mede 
harders/ ofte cen Dolk dat met Dee omgaat; en al war dieg aenhangt fig de Inweon- 
mee generen / gewennen haer tot eenn ſtilen vredig leben/ alg zijnde bet. af: — 
gelegen ban haren vpanden / latende de wagt bevolen aan De ſterkte ban ij 
Slot, en de besettinge vanbinnen ; aldaer houden twee Opper-hoofden 
haer Hof / waer ban d' eerfte ober De Dazlogg-zaken / t hoornaemſte Be⸗ scact van de 
wind heeft / ſoo omde Gn woonderg onder. gehoorſaemheid te hoauden / alg Politie en de 
ook om den aenbal Der ber en na bp gelegenen bpanden af te keeren; De — 
tweede ig De fo2g der Koopmanſchap bevalen; haer zijn eentge Coeſſen⸗ 
Berg toegeboegt/ die met haer ober de Regering en Uoophandel fig beras 
den /en opvalle boozballende faken agt geben / en aenteekenen ; t feite 
ter.gelegener tijd aen Den Opper. WBevel-hebher en. fijn. Aaad tot Batavia 
pberfenden / de welke den handel en ſtaat uit defe Schriften te Loek ſtellen / 
Het ſelve aen haer Meeſters in tWaderlandoverfchikten. _ Ook is hier cer 
Hechtg-horderaer./-gemeenlijk Fiſcaalgenaemt / die in de Vierſchaer als 
le boogballende gefchillen uitwijſt / ofte het felbe oberdraegt acn de Hoger- 
Magten op Batavia, of’tDaderland, En dit fg de Staat dezes Lands 
en Dolfieren / „Die eertijds in De Duiſterniſſe der onwetenheid lag gedaben / 
en ed rif hin berhoogt / dat han dit puntje Der Wereld / de Wereld 
ín allen fijn deelen / bekent gemaekt zijn. d 
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Pen 1 ; 

UK. 
‘Vertrek des Schryvers van Cabo de Bone Efperance. Komft 

aanS, Helena. Wonderlijke groente in de Zee. De 
Hollandfche vloot loopt in Texel. Des Schryvers vertrek 
van Amfterdam, en aankomft in Engeland, &c. 

\ 

——— A dat wp acht · en· twintig dagen boor Cabode Bonne Eſperance gele⸗ 
“van Cabodge N gen hadden / Deed onzen Admiraal / ziende dat de wind ong gunſtig 

Bonne Espe- Waag / t anlier lichten / en Wop zetteden verbolgens De ftreelk na’t Eiland 
— 8. Helena. Zooljaaft de zeilen opgehaald Waren / en dat het gebed gedaan 

was / zeiden alle de Bootsgezellen en Soldaaten tegen malkander/ dat ze 
tot S. Helena toe meenden te gaan legger flagen ; tant tuffchen deeze twee 
plaatfen waaid’er altijd cen zelve wind / Diede Schepen gemeenlijk binnen 

16 of 18 dagen boorde reede ban Dit Erland brengt. Men raakte ook in als 
le die tijd niet aan de zeilen Lermits men geftavrg Loor de wind hed. Alle 

de moeite / Die onze Matroozen derhalven hadden / Wag dat men / vrer⸗ 
tien Dagen na ong bertrek ban Cabo de Bonne Efperance; Wan uur tot uur 
twee ban hen in de marg ban de groote maft ey De Wacht ſteſde/ om na land 

: uit te zien; want zoo haaft men t Eiland ontdekt heeft moeten de Stuur⸗ 
luiden wel acht flaan om het anker aan De Noord zijde / en dicht ondert 
land nit te werpen / Vermits men anders geen qrond en bind. 

Xomſt aaa Wy zouden dit Biland niet aangedaan hebben / indien níieteen ban onze 
8. Helena. Schepen / wanneer wp ban Cabo de Bonne Efperance bertrokhen / 300 

zeer ontredderd was geworden / dat hetgenoodzaakt mas ter zele plaatfe 
te blijben/ om alleg weer te cecht te doen helpen. de Beuigfte ao2zaaft dan / 
waarom wy hier ten anker liepen / / was om dit Schip in te wagten/ t well 
ay den elfden dag na onze komft aldaar zich Weer bp onfe Bloot geboegd 
hebbende / haelde men twee Dagen daat na dezetder weet op/ Om onze vei 
te vervorderen. BE 
Beduurende alle be tijd / Dat wy biet ten anker Tagen / bond ik mp zoo 
onpaſſelhk / dat tk geen luft had om aanlandte gaan ; inboegen dat ik geen 
naauwbeurige beſchruving ban Dit Eiland kan doen. 
Den Faad gehouden zijnde / gelijk men bp deeze gelegent heden gewoon 
is te doen / Deed den Admiraal deie ſchooten fchteten/ tor een teeken baar 
vertrekſten Waar na wpaltemaalonderseilgingen. Dꝛie dagen naons 
bertreli ban S. Helena, begon men alle morgens en abondst gebed Weer te 
Poen / geen men achter wege had gelaten foa lang als wy daar —— 

had⸗ 
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hadden; t Welk ilt geweldig beeemd bond / eben of men niet gehouden wag 
God zoo wel burten alg in’ gebaar te bidden. 
Den elfden Dag ban ong vertrek / paffeerden Wop de LTinie met een zeer 

gunſtige wind. 'k Weet wel / Dat beele gefcheeebeu hebben / dat het onz 
berdzagelijk-beet volt onder De Linte/ en dat het wateren de koft terftond - 
aan ’t vótten en ftinken geraakt; maar zullis wederboer ong niet/ en ik 
bebop andere plaatten wel graoter hette geboeld. Iiettermin wil ik wel ge: 
looven / 300 wy Gier onder De Linie een ſtilte hadden gehreegen/ Dat wide 
hette wel beter gevoeld zouden hebben / als Wp nu deeden. ' 
Pa noch eenige Dagen zeilens /waren wy'er Dare bezich met een plaats mee 

Doo, te komen; daar De sec gantfch bolgroente is/ welkers bladeren niet „4, ELP 
kwalijk en ſweemen na Die han Oljf boo nen. Deeze geoente draegt een 
zekere b2uge/ gelijk groote Witte kruigbezien/ maar daar ig Lan binnen 
niet in. . 

Eindelijſt / na noch eenige andere dagen ontdekten wp de kult bah Hol- Komt in 
land, en kwamen op Den 4 September deg felbe jaars 1677 behouden in Tezel. 
Texel binnen. …— ’k Zou bier wel een Tanger befchzijbing ban deeſe reis ge⸗ 
maakt hebben / indien il het / aangefien de groote menigte ban drergelijke 
beſchryviugen / Die Lan tijd tot tijd dooz den deuk gemeen zijn gemaakt / 
niett'eenemaal onnoodig had geoordeeld. deed alek 
Na dat wp berbolgens ban Texel ong na Amfterdam geboedd / en Daar 

Nt in noch omtrent gen halve maand toegebzagt hadden / bermitg bp zoo ters LL, 
fond geen Schepen gereeden bonden / vertrokken op op ben 23 Han de gee © 
dagte maand na ong Baderland / Daar wp eindelk gezonden wel te pag 
aenkwamen / en alwaer ík voortaen / fndien t Den goeden Bod beliefd / 
Dien il niet genoeg voor fijn genadige beſc herming en bewaring kan bedan:- 
ken/ mynleeben bp mijn Petenden in tuft meen aber te biengen. 
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Aanmerkelijkfte Zaaken. 

Grabefchreven. 446. Prag- 
tige Graffteden aldaar, 447. * 

Alexandrie. 64. 
Amad-abat. 443. 
Amurats Leger van over de. 

100000 mannen door dorft vergaan. 
274. : 

Ararat, des zelfs gedaante, en vreemde 
- plegtigheden der Armeniers in 't ont- 
dekken van deezen berg. 267. 

Ardevil.28o, 
Arenden, der zelver geftalteen aard. 150. 
Armenifch Biffchop met hoedanige pleg- 

tighedenbegraven. 271. 
Armeniers ; op wat manier zy de Commu- 

nie oft Nachtmaal confacreren en be- 
dienen, ‘325, Hun Vaft- en Vier- 
dagen, 327. _ Hoedegeenengecon- 

_facreerd worden , die tot het Priefter- 
ampt zoeken te geraken ibid. Marfier 
vandoopen. 328. _ Van Huwelijken, 
335. Van begraven. 3 

Armenifch kind leevendig van de Turkén | 
gevild, en des zelfs volftandigheid in 
het Geleof, 361. 

Araxes» een Rivier, des zelfs oorſpronk. 
26r. ri 

| Arfinoë , haar tegenwoordigen ftaat. 84» 
St. Auguftijns befchrijving. 177. 
Aurengabat, begraaf-plaats van Aureng- 

zebseerfte Gemalin. 455. ria 
Bagnagar, hoofd-ftad van het Koningrijk 

Golkonda. 456. Regtspleegingen 
der Koningen van Golkonda. 457. 
Menigte van Hoeren ter zelve plaatíe. 

Bander Aba. 431 Kragt der Wefte 
en Zuid-wette Windenaldaar. 432. 

Baroche. 441. 
Beeld van een Reuste Bijanuh. 85. 
Beeren, hun verwoedheid wanneer Zy ge- 
wond zijn, en hun winterflaap. 146. 

Betoverde Water-bakte Kairo. 116. 
Bevers, der zelver wonderlijken aard en 

eigenfchap. 148. 
Boekaniersop Hifpaniola, hungodlooze 

ongeregeldheden. 1g1. W reedheid 
“tegen hun knechten, 192, 

‚‘Brampour. 454. 
Brugbovenopeen berg. 278. 

Rrr Cabe 
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Cabo de Bona Efperancaewijdloopig en 
zeer —— (chreeven. 471. 

Cha-Abas zoekt geld in Perfiente trekken, 
en door wet misldel. 305 Stuurd 
Gezanten aan de Kriftene Koningen ) 
doch met een, zeer legt geax olg⸗ 

… Doerreen (Gezatt leevendig den buik 
opſnijden. 306: . Anderen tocleg 
omde Koophandel in Kriftenrijk-opte 
rechten mifllukt, ibid. Gebruikt 
eindelijk d' Armeniers daartoe. 307. 

Cha-Sol:man doet drie van zijn Vrouwen 
leevendig verbranden.: 231. 

Chaters , of Perfiaaníche ‘Voet-knegten, 
handeerlingfchapen;proef. 292. 

Chincezen op Batavia, hun aard, opvoe- 
ding-derkinderen, en kleeding, 466. 
Huwelijken , wooningen ,… maniere 
vaneeten; en van begraven. 4062. 

| Goa. tee: Damiaten befchreeven, Jt 
Domingo, a 84 vers 
Pompeling der. Kopten i in ae Thar 
— inde Kerlevan Mari-Menkure, ter ge- 

dagtenis van den dood onzes — 
kers, 102, ‚ 

Dorpen onder d aarde, — 
Dorp in een rots gehouwen. 258. 
Drie-Kerken.… 263e g 
Dultabat. 454. 
Egypten, des zelfs benamingen » —— 

gentheid, grenzen, langte, verdee- 
ling. 6, . Verfcheidene Regeers 
ders, 8. > Inwoonders. ibid, Der 

„zelver aarden neigingen, 16. 
Emirs, of Afkomelingen van Mabomet 

in welk een achting zy. by de Turken 
5 zijn. "422. 

Ephezen ) des zelfs tegenwoordigen ſtaat. 
2238 
Erivans beſchrijving. 265. 
Erzeroms beſchrijving. 259. 

tollen aldaar. 260. 
Fecht van Hogen en Huflein, en — 

Sware | 

A D W 

abid.f 

X 42 BER. 
heden daâroratrent gebruikelijk, 

Feeft des Kemels. Zeo 
Fium. 82, 
Florida. 177; Inboorlingeg van Flo 

rida hoedanig, « ibid. Manieren van 
oorlogen , en wonderlijke potfen der 
duivel. jagers by dusdanige gelegenthe- 
den. 178. Wreedheid-tegen. d' O. 
verwonnenen. ibid. Rouw. der 
Vrouwen over hun afgeftorvene -Man- 
nen; en der Onderdanen over de Ko. 
—— ibid. „Hun Godsdienft, 

— » hoedanig-zy op Hifpaniola 
‚leven. 191. 
Gemiane ‚ een Kerk; des zelfs befchrij- 
ving, en des Autheurs gevoclen over - 
— ‘verfchijning der Heiligen aldaar. 

Menigte van Geeftelij ken 
aldaar. 461. 

Godsdienft der Gauren,- 3 16. Manie 
re van doopen en van huwelijken. 320, 
Vreemde gewoonte-der. maandftondi= 
gen. 321. Wijze van begraven. 
322. ot hoe ver zy-het-vuur.ees - 
ren, ibid. Hun zeden: ca — 
ten, &c. 323. 6 

Goualeor. 45 2. 
Gracht van Jofeph of Meuhi. 32, 
Grooten Heer ; op wat. manier hy. zijn 
maàaltijd houd. 388. „Zijn kleeding en 

__bedding.-389.… _ Jaarlijkfche plegtig- 
_ heden omtrent het kuffen- van zijn 
kleed, 390, :Waarom hy niettrou= 
wen mag. 04. 

Grotten in Egypren by de Pyramiden. so. 
… Waarde zelven toe gediend hebben, 5 RK 
By Alexandrie. 64, 

| Grotte van St. Berzome den Naakte. 79. 
Grotten der Heremijten. 110. 
Guigchelaryen van eenige ‘Indiaanfche 

Land-loopers, 442. Van eenige 
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Chineefche Fijdverdrijvers: 468: 

Hifpaniola wijdloopig befchreeven.-185. 
„Hottentotten , hun manier van kleeding, 
Apijze en voedfel ‚en ongemeene fnel- 

heid in? loopen: 475. Schuil- en 
verblijf-plaatfen. 476, Vryen en 
Huwelijken. ibid, Opvoeding der 
kinderen. ibid. 

“> pen. ibid. Wapenen en oorlogs-ge- 
…… weer. ibid. Godsdienft en maniere 

van begraven. 477. 
Huis der zo Overzetters. 62. J 
Huwelijken der Kopten, hoedanig die 
„verricht worden, Tor, 

Jaars verdeeling by de Kopten: 13. 
Jakobs Tabernakel. go. 
‘Andiaanfche Afgodifche Vrouwen ; hoe- 

danig zy zich met de lichamen van hun 
afgeftorvene Mannen verbranden, 

Inkomften des Grooten Heegs uitde Sal- 
peter-kuilen van Egypten. 73. 

Jofephs Put. 116. mio | 
Wpahan wijdloopig befchreeven. 289. 
Juftitie in Perfien over Roovers: 425. 

_ Kairo; door wie gebouwd; en des zelfs 
befchrijving. 38. - 

Kairo (oud). 41. J 
Karavaanen, hun onderſcheid, wijze van 
‚trekken; &c.a42. 
Karvanzeras , of-Levantijnfche Herber- 

gen, hoedanig. 240. , 
Kasbin. 283: 
Karaibanen, hun cieraden; inborft „ be- 

zigheden ; manier van oorlogen } lands- 
beftier, fchrikkelijken:handel met ge- 
vangenens &cc, 122, 

Kafteel der zeven Putten, ot. 
van Kairo, zor. 

= vel vân Chagre. 199. 
Kinderen ‚ hoedanig die in Indien over 

de Rivieren gevoerd worden. 443. 
Klooftervan St, Anthony,-95. -— Stren- 

⸗ ⸗ 

Ms 

K oopmanfchap="|- 

5 ER, 
ge Regel van des:zelfs Monniken,-97. 

in een Rots gehouwen.” 110, 
soabgronroiatt fe Bids 
=== vanSt, Stevensen Reliquien al- 

daerte vinden, 270. 
Kolom van-Markus Aurelius, 11 1. 
Kom; etn Stad in Perfien; ven fchoone 

Mofqueealdaar. 2 84, 
— van Bakanor, ‘zijn flegten ſtaat. 

403. 
Konítantinopolen 

ven. 365. ) 
St. Kriftoffel 
Kriftoval de Havana. 18£, 
Krokodillen ‚hun gedaante en aard; 29. 
‚Vreemde maniervanteelen. 31, Hoe- 

danig de Floridanen hen weten te vane 
gen. 179: | 

Kubabefchreeven. 181, > - 
Lar. 429. 
Leeuwen ; hoedanig die in Indien getemd- 

worden: 445. 
Lolonois zijn gantfche leevens-loop; en 

onmenfchelijke wreedheden tegen de 
Spanjaarden gepleegd. 210. 

Loop van een Moor t' Alexandrie; om on- 
der ꝰt getal der Brief-dragers of Booden 
aangenomen te worden; 67.” 

Mahmel , of kleed om het Graf van Maho- 
met meetc bedekken , hoedanig dart jaar. 
lijks.na Mecha gevoerd word, tog. 

Mahometaanfche Godsdienft „waar in 
des zelfsonderfcheidbeftaat. 3 10. 

Maka. 2, Eed der Ridders-van Malta , 
en plegtigheden omtrent het raken der 
zelven gebruikelijk. 3. : 

Manzoura, 25. 

„wijdloopig befchree- 

FS. Martijn, 134. 
Meir van Karon. 87; 

= = Van ZOUt, 251. 
Mingrela. 463. 
Mirfakuleufe put te Ma=tarea:- 75, 
zat nis Vygeboom. 76, 

Rrr 2 Beeld 
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„ee == Beeldvande H. Maget. 77, 
—— 108, 
Mofquee, daar Cha-Scfi in begraven legt. 

281. 
Moufti van Konftantioopolen 3 waar in 

zijn Bediening beftaar. 418. Hoe hy ! 
en in de zaken der Godsdienft draagt. , 

— driederley flag op — 
186. 224van drie — 26, 

= == - vaneen Armeniích Biffchop, 262. 
Ormus. 433. 

Muur van Cha- Abas. 287, 
Naald van Heliopolis, 76, 

= - - van Bibig. 85. 
Nagelen , op wat manier die t Ormus 

goed gehouden worden,-434. — - 
Nakfivan ; en gevoelen-der —— 
„wegens deeze Stad. 268. 

Nieuw-Jorks befchrijving. 136, 
Nieuw-Nederland ; hoedanig bepaald; en 

wie het zelve cerft ontdekt heeft. 136. 
Zee= havens. >137.* Rivieren. 138. 
Wonderlijke eigenſchap van-fommige 
Fonteinenen Water-wellingen. 141. 

Nieuw - Nederlanders ‚hun geftalte en 
aard. 152, Spijze en voedfel. 153. 
Kleedingen Gieraden; 155: « Gedaan- 
te hunner huizen > kafteelen ‚en By- 
eenwooningen ; en op wat wijzede zel. 
ven gebouwd worden: 157, —… Huwe- 
lijken , Echtefcheidingen } &zc. 158, 
Vreemde gewoonte omtrent het Baaren 
der Kinderen. 159. Begravingen en 
Rouw - klagten “over Dooden. 160. 
Feeft · dagen: en Raadsvergaderingen. 
161. Raadspleegingen met den 
Duivel, en Betooveringen-der Duivel. 
jaagers, “162. Manieren van oorlo- 
gen » wapenen >» en onmenfchelijken 
handel mer Gevangenen. 166, 

ſtitie over m: ige ibid. 
Duivel-dientt. 

Nylsoorfpronk, 8 
19. 

Ju- 
Gods· en 

Byzonderheden, 
Oorzaken van zijn wasdorn. «20. 

Werkingen van zijn water. 22,°-“Ei- 
landen des Nijls;-en van waar: zy hun 
oorfpronk hebben. 23. Kolommen 
om den Nyl temeeten. 24,” ‘Oude 
en hedensdaagfche manier van des zelfs 
meeting. 25. _… Zijn mond te Rozet- 
te, Ór. 

Ongeluk van twee Wilden inde Noord- 
Rivier. r4o. 

Verdrag der Engelíchen 
en Perfsanen om Ormus te vermeefte- 

ren. 434. 
\ Ovens te: Kairo, in de welke de Kuikens 

uitgebroeid worden. 44, 
Paafchder Slacht-offers, — van de 

Turken gevierd. 109. 
Paktolus , een Rivier, en Fabelagtig e ge= 

Panama, des zelfs befchrijving. 
voelen der Oudheid van de zelve. 248. 

200, 
Word doorden Roover Morgan: inge= 
nomen; 203. En verbrand, 204: 

Papegaayen , hoedanig die op Kuba gevan- 
gen worden. 182, 

Perfien , hoedanig het geregeerd word, 

EL 

336. Wreedheid der Koningen te- 
gen hun Broeders en Neeven ibid. 
Voornaamfte bedieningen —* Rijks 
van den Eerften Staat. 337 „Van 
‚den Tweeden Staat. z33. 
erfiaanfche Militie, 339.“ 

Perfianen, hoe zy aan hun kinderen: de 
naamen geeven. 345. Maniere 
var toekomendedingen te voorzeggen, 
346. Van kedefweeren, 347. _By- 
geloovigheid en veelvoudig: gebruik der 
baden. 349: — Kleeding der Vrou- 
wen. 350. __ -Magt der Mannen over 
de zelven. 351. Vreemde. manier * 
van erven en van Huwelijken. 353. 
Echt-fcheidingen , Rouw-klagten over 

„dooden ; en wijze vande zelven te be- 
gra- 
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graven. 354. Vreemd gevoelen 
omtrent -de dooden en d’opftandiging. 
5! 

Pertlaaníche Guichelaars. en koordedan- 
fers. 349, 

Philadelphie ‚ des zelfs tegenwoordigen 
ftaat. 248, 

Portugeezen, hun voorgaande en heden- 
daagfcheftaat in Indien, 461. 

Ponte de Galle. 465. 
Pompejus Kolom. 64. 
Putten ,: daar de Mummien of gebalfemde 

__ lichamen uitgegraven worden. 52. 
Put van St, Gregorius 265. 
== - te Schiras , daar eertijds d’ over- 
fpeelige Vrouwen in geworpen wierden. 
28. « 

Piramiden van Egypten: 46. 89. 
Ratel-{lang, des zelfs gedaante en gevaar- 

lijkebeer. 151. 
Reizen door Perfien en Turkyen hoeda- 

nig. 242. 7 
= - - door Indien. 438, 
der Reizigers. 440. 

Roavers op Hifpaniola , hun manier van 
leeven, &c. 196, Hun wreedheid 
tegen de Spanjaarden: 204. 206. 

Sardes, des zelfs tegenwoordigen ftaat, 

En pragt 

2 . 

Schildery van St. Mighiel, gemaakt door 
den Euangelift Lukas. 63. 

Schiras. 427. 
Serragliosvan Konftantinopolen. 376. 
Siut. 108. 
Sivet, waardie van daan komt, 148. 
Slaven-Markt te Konftantinopolen. 407, 
Smyrna, deszelfsgelegentheid, &c. 231. 
Sphinx, haar befchrijving. sr. 
Spinnekoppen op Hifpaniola zoo groot 

alseyeren, 187. 
Steenen daar men den dag door kan zien. 

276. 279. 
Stieren gevegt-onder de naam van twee, 

Prophecten, 286. 
‚Stroom, welkers water in fteen veran= 

derd. 268, 
Struisvogels zeer veel in Egypten. 32. 

Byzonderheden omtrent he: uitbroeden” 
van hun jongen, 33 

Suratte. 437. 
Tabak, hoedanig die geplant word. 104. 
Tarters, hun gulzigherd en ruuwe manie- 

Ien. 257. 
Taurisbefchreeven. 274, 
Tempel van Diana. 235, 
Tokat. 254. 
Turken, hun Godsdienft. 393. De 

vijf voornaamtfte Artijkelen des Maho- 
metaan{che Geloofs. 394. Hun eer- 
biedigheid voor het papier. 395. Ge- 
lijk ook voor de Rooze-bladen , en 
waarom. 396. Gevoelen van de 
Befnijding , en plegtigheden daar om- 
trent gebruikelijk. 399, Hun Re- 
ligieuze Orders. 400, Vreemde 
manier van Trouwen, 402. Ver. 
fcheidene foorten van Huwelijken. 404. 
En van Echt - {cheidingen. 405. 
Wreedheid tegen hun Slaven. 408, 
Vreemdegewoonte van over onregt te 
klagen. 413. 

Vadi-gamus; en deszelfs hoogeen groote 
Grotten. 112. 
— — van, St. Jan Chryfoftomus, 

256. 
Se. Vincents befchrijving. 122. 
Virginia, wanneerontdekt. 170: 

zelfs gelegentheid ; &c. ibid, 
Virgintanen , hun geftalte, aard; zeden, 

kleeding ; cieraden, huizen, &c. 173. 
Gods- cn duivel-dienft, 174. Re- 
geering en wetten. 175. Grouwe- 
lijke wreedheid omtrent misdaadigen, 
ibid. f 

Vizapour» en beroerte aldaar voorgeval- 
ien, 459. 

Des 

Rrr 3 | Vreug- 
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Vreugde.vunren der Turken: hóedanig.(_ Perfiaan, 428,4 
— Yzer der Lancie, daar Kriſtus mee door- 

Water-leiding van oud Kairo. 91, | _fteekenwierd, 265, — 
Woeftijne van St. Makarius, enaanmer- | Zulfa, t oude Vaderland der Armeniers. 

kelijkhedendaarinte zien. 73. 272. * | 
= = » van Havara. 89. Zulfabylfpahan. 303, Hoed’ Arme- 
Wokokan. 146. niersdaar gekomen zijn. 304. Hun 
Wraak over% ombregBen vaneenjongen | byzondere vryheden aldaar, 309. 

„Den Goed-gunftige Heeser zal d' ingeflaopene Dauk-feilen 
volgens zijn beſcheidenheid gelieben te berbeteren / alzoo 
Wop bp de Correctie aleijd niet hebben konnen zijn. 



Aanwijzing voor den 

BOE K- BINDER, 
raakende het plaatfen van deze volgende 

Prenten. 

Manier op welke de Ridders van Malta ne worden. Pag. 3 
Pyramiden van Egypten. 45 — 
Snelle loop van een Moor. 67” 
Water-dompeling. 103 
Afgryfelijke ftorm. - 118* 
Schrikkelijke water⸗val. 141 
Gruwelijke wreedheden der Roovers. 207 
Francois Lolonois. 2 
V Vreedheid van Lolonois. | 22⸗ 
Tocht der Karavaanen. 2418 
t Begraaven van een Armenifch Biſſchop. , 27Ïr 

_ Stieren gevegt onder de naam van twee propheeten. 287 
Den Koning Cha - Sotiman doet drie van zijn Vrouwen leeven= 

dig verbranden. — 
Een Armeniſch kind leevendig door de Turken gevild. 361 
Slaave- markt tot Konftantinopolen. 407 — 
VVreede Juftitie der Turken over hun Slaaven. 409 - 
Schrikkelijke wraak over’t ombrengen vaneen jongen Perfiaan. 429 
t Verbranden der Indiaanfche Vrouwen met de ligchaamen 

van hun afgeftorvene Mannen. 449 
Zeldfaame — der Chineeſche Guigchelaars. 469 
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